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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan konsep pembelajaran alam yang 

mempunyai hubungan yang luas terkait dengan kehidupan manusia. IPA berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam yang sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

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

prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan diarahkan untuk berbuat dan menemukan sehingga dapat membantu peserta didik 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai 

aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Adapun dalam kurikulum KTSP tahun 2006 

(Depdiknas, 2006:484) ditetapkan tujuan dari mata pelajaran IPA SD/MI adalah agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat 
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4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 

masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan  

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Berdasarkan tujuan dari mata pelajaran IPA di atas, maka pembelajarn IPA harus 

menggunakan metode-metode pembelajaran yang relevan dengan didukung oleh fasilitas 

yang diperlukan. Sehingga siswa menjadi lebih aktif dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil observasi, metode yang digunakan oleh guru MI MIftahul Huda 

Ngasem Ngajum Malang. dalam pembelajaran IPA tentang materi perubahan wujud benda 

kurang sesuai. Pembelajaran IPA yang digunakan masih menekankan pada konsep-konsep 

yang terdapat di dalam buku, yang cenderung hanya berpusat pada teori saja, sehingga tidak 

memberi kesempatan siswa untuk mengamati, menyelidiki dan membangung 

pengetahuannya sendiri sehingga hasil belajar rendah. Selain itu, guru jarang menggunakan 

media sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan pemahaman siswa tentang suatu 

materi juga kurang maksimal. Para siswa sebenarnya telah memiliki kemampuan awal yang 

telah diterima dari kelas sebelumnya. Kemampuan awal ini hendaknya digali agar siswa 

lebih belajarn mandiri dan kreatif, khususnya ketika mereka akan mengaitkan dengan 

pelajaran baru. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang lebih mendekatkan pada lingkungan siswa dan lebih kontekstual. Konsep-

konsep yang dikembangkan sebaiknya berhubungan dengan alam sekitar agar menjadi 

pembelajaran yang bermakna. Meskipun demikian mengaitkan konteks lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan isi materi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena perlu waktu 

dan proses yang panjang. Namun kenyataan guru cenderung mengikuti isi kurikulum dan 

anak belajar secara verbal, keadaan semacam ini jauh dari konsep belajar dan bermakna. 

Berdasarkan uraian tersebut, salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan 

sebagai solusi dalam meningkatkan hasil belajar tentang perubahan wujud benda adalah 
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menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen ini mempunyai beberapa keunggulan, 

diantaranya; lebih menantang bagi siswa, bersifat kontekstual, siswa sendiri yang 

menemukan pengetahuan baru, serta menumbuhkan semangat kemandirian siswa itu sendiri. 

Maka dari itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian tindakan kelas yang berjudul: “ 

Implementasi Metode Eksperimen Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran IPA Tentang Energi dan Perubahannya Siswa Kelas IV MI MIftahul Huda 

Ngasem Ngajum Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana perencanaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang energy dan 

perubahannya pada kelas IV MI MIftahul Huda Ngasem Ngajum Malang.? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang 

energy dan perubahannya pada kelas IV MI MIftahul Huda Ngasem Ngajum Malang.? 

3. Bagaimana evaluasi dari penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA 

tentang energy dan perubahannya pada kelas IV MI MIftahul Huda Ngasem Ngajum 

Malang.? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode eksperimen dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Miftahul Huda Ngasem Ngajum 

Malang pada mata pelajaran IPA tentang energy dan perubahannya. Tujuan tersebut dirinci 

lebih spesifik sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran IPA di kelas IV MI Miftahaul Huda 

Ngasem Ngajum Malang melalui penerapan metode  eksperimen pada materi energy dan 

perubahannya. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas IV MI Miftahaul Huda 

Ngasem Ngajum Malang melalui penerapan metode  eksperimen pada materi energy dan 

perubahannya. 

3. Untuk mengetahui hasil dari pembelajaran IPA di kelas IV MI Miftahaul Huda Ngasem 

Ngajum Malang melalui penerapan metode  eksperimen pada materi energy dan 

perubahannya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini sangat penting bagi peneliti guna untuk meningkatkan wawasan serta  

pedoman bagi peneliti sebagai calon sarjana yang professional. Selain itu, dengan 

melaksanakan PTK peneliti sedikit demi sedikit mengetahui strategi pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan keberhasilan akademik peserta didik. 

2. Bagi guru 

Dengan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian itu bisa menambah wawasan guru 

serta menjadi pedoman guru dalam melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

guna meningkatkan keberhasilan akademik peserta didik dalam era globalisasi ini. 

3. Bagi peserta didik 

Diharapkan dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran, 

terutama pada mata pelajaran IPA. Serta memberikan pengalaman yang bermakna dan 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran siswa. 

4. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan 

pendidikan untuk meningkatkan keberhasilan akademik peserta didik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hakikat IPA 

1. Pengertian IPA 

IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam 

yang diperolehdari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan 

keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Definisi ini 

memberikan pengertian bahwa IPA merupakan cabang pengetahuan yang dibangun 

berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan diverifikasi 

dalam hukkum-hukum yang bersifat kuantitatif, yang melibatkan aplikasi penalaran 

matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Dengan demikian, pada 

hakikatnya IPA meliputi tiga cakupan yaitu IPA sebagai proses, IPA sebagai produk dan 

IPA sebagai sarana pengembangan sikap ilmiah. 

1. IPA sebagai proses 

Hakikat IPA sebagai proses yaitu urutan atau langkah suatu kegiatan untuk 

memperoleh hasil pengumpulan data melalui metode ilmiah. Tahapan dalam proses 

penelitian ini meliputi: 1) observasi, 2) klasifikasi, 3) interpretasi, 4) prediksi, 5) 

hipotesis, 6) mengenadalikan variable, 7) merencanakan dan melaksanakan penelitian 

eksperimen, dan 8) menetapkan format tabulasi data. 

2. IPA sebagai produk 

Hakikat IPA sebagai produk adalah hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data 

yang  disusun secara lengkap dan sistematis. IPA sebagai produk terdapat empat 

bagian, diantaranya: 

a. Fakta adalah pernyataan tentang benda yang benar-benar ada atau terjadi 

b. Konsep adalah kumpulan dari beberapa fakta yang saling berhubungan 

c. Prinsip adalah kumpulan dari beberapa konsep 

d. Teori atau hokum adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima 

3. Hakikat IPA sebagai sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yang dapat dikembangkan 

pada diri anak tingkat MI/SD, yaitu: 
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a. Sikap ingin tahu 

b. Sikap ingin mendapatkan sesuatu 

c. Sikap kerja sama 

d. Sikap tidak berprasangka 

e. Sikap berpikir bebas 

f. Sikap kedisiplinan diri 

2. Ruang lingkup IPA MI/SD 

Ruang lingkup bahan kajian IPA di MI/SD secara umum meliputi dua aspek yaitu kerja 

ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, sikap, dan nilai 

ilmiah. Sesuai dengan peraturan Mendiknas RI No 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat MI/SD, ruang lingkup bahan kajian IPA 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

b. Benda/materi, sifat-sifat, dan keguanaannya meliputi: cair, padat dan gas. 

c. Energy dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan 

pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, sumber daya alam, dan benda-benda 

langit lainnya. 

3. Tujuan pembelajaran IPA MI/SD 

Kurikulum KTSP tahun 2006 (Depdiknas, 2006:484) menetapkan tujuan mata pelajaran 

IPA di MI/SD adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa beradasarkan 

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, tekonologi 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 memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai 

salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bakal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

B. Hakikat Eksperimen 

1. Pengertian metode eksperimen 

Eksperimen atau percobaan adalah suatu set tindakan pengamatan, yang dilkukan 

untuk mengecek, membuktikan atau menyalahkan hipotesesis atau mengenali hubungan 

sebab akibat antara gejala. Dalam penelitian ini, sebab dari gejala akan diuji untuk 

mengetahui apakah sebab (variable bebas) tersebut mempengaruhi akibat (variable 

terikat).
1
 Eksperimen adalah bagian yang tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan alam. 

Karena itu, dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam tentu saja kedudukan eksperimen 

amat sangat penting. Salah satu tujuan ilmu pengetahuan alam ialah berkembangnya 

pengertian tentang metode eksperimen. Eksperimen merentang dari aktivitas sederhana 

sampai aktivitas yang sangat kompleks. Dilihat dari pendidikan ilmu pengetahuan alam, 

eksperimen sederhana memiliki arti penting, karena cara memecahkan masalah lebih 

mudah diadaptasikan pada situasi sehari-hari.
2
 

Metode eksperimen (percobaan) adalah suatu cara penyajian mata pelajaran di mana 

siswa secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. 

Melalui metode ini siswa secara total dilibatkan dalam melakukan sendiri, membuktikan 

dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses tertentu. 

(Aswan Zain, 2002:95). Metode eksperimen melatih siswa untuk merekam semua data 

fakta yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan bukan data opini hasil rekayasa 

pemikiran. Sewaktu menyusun suatu kesimpulan, siswa didorong untuk menarik 

                                                           
1 Hermawan, Asep. 2006. Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif. Jakarta: Grasindo. Hal 19.  
2
 Subiyanto. 1990. Strategi Belajara-Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam. Malang: IKIP Malang. Hal 51-52. 
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kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan menurut pandangan siswa, mereka perlu 

dilatih untuk tidak hanya asal jawab, asal menyimpulkan, dan asal catat saja.
3
 

Metode eksperimen di SD biasa disebut sebagai percobaan merupakan cara penyajian 

pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri suatu yang 

dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini siswa diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti atau proses, 

mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri 

mengenai objek,  keadaan atau proses tertentu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk 

mengalami sendiri, mencari keadaan dan menarik kesimpulan atau proses yang 

dialaminya. Melalui penerapan metode eksperimen dimaksudkan agar guru dan siswa 

mencoba mengerjakan sesuatu serta mengamati proses dan hasil pekerjaannya, dan 

setelah kegiatan eksperimen selesai siswa ditugaskan untuk membanding-bandingkan 

hasil pengamatannya dengan hasil eksperimen yang lain untuk didiskusikan bila ada 

perbedaan dan kekeliruan (Winarno, 1980:90). 

 

2. Karakteristik metode eksperimen 

Terdapat beberapa karakteristik mengajar dalam menggunakan metode ekperimen 

serta hubungannya dengan pengalaman belajar siswa, seperti yang dikemukakan oleh 

Winataputra (1998:20), yaitu: 

a. Ada alat bantu yang digunakan 

b. Siswa aktif melakukan percobaan 

c. Guru membimbing 

d. Tempat dikondisikan 

e. Ada pedoman untuk siswa 

f. Ada topik yang dieksperimenkan 

g. Ada temuan-temuan. 

Adapun pengalaman belajar yang didapat siswa dari penggunaan metode eksperimen, 

yakni : 

                                                           
3
 http://blogdekitriadi.blogspot.com/2012/04/karakteristik-metode-eksperimen.html diakses pada hari rabu, 15 

Mei 2013 pukul 10.45 

 

http://blogdekitriadi.blogspot.com/2012/04/karakteristik-metode-eksperimen.html
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a. Mengamati sesuatu hal 

b. Menguji hipotesis 

c. Menemukan hasip percobaan 

d. Membuat kesimpulan 

e. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dan 

f. Menerapkan konsep informasi dari ekperimen 

Dari karakterisitik tentang metode eksperimen dapat ditarik kesimpulan bahwa 

metode eksperimen dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran IPA dalam 

meningkatkan sikap ilmiah siswa, sikap ilmiah dapat muncul dalam pembelajaran melalui 

pengalaman melakukan eksperimen.
4
 

 

3. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode eksperimen 

Kelebihan 

a. Metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku 

b. Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 

(menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi, suatu sikap yang dituntut dari seorang 

ilmuwan 

c. Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan 

baru dengan penemuan sebagai hasil percobaannya yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. 

Kekurangan 

a. Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan 

mengadakan eksperimen 

b. Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti 

untuk melanjutkan pelajaran 

c. Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi.
5
 

 

 

                                                           
4
 Udin. S. Winataputra. Strategi Belajar Mengajar, Depdikbud. Jakarta , 1998. Hal 20 

5
 Bahri, Syaiful. 2000. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakarta : PT Rineka Cipta 
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4. Hal yang perlu diperhatikan 

Agar penggunaan metode eksperimen itu efisien dan efektif, maka perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Dalam eksperimen setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka jumlah alat dan 

bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa. 

b. Agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan, atau 

mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kondisi alat dan mutu bahan percobaan 

yang digunakan harus baik dan bersih. 

c. Dalam eksperimen siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses 

percobaan , maka perlu adanya waktu yang cukup lama, sehingga mereka 

menemukan pembuktian kebenaran dari teori yang dipelajari itu. 

d. Siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih , maka perlu diberi 

petunjuk yang jelas, sebab mereka disamping memperoleh pengetahuan, pengalaman 

serta ketrampilan, juga kematangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru 

dalam memilih obyek eksperimen itu. 

e. Tidak semua masalah bisa dieksperimenkan, seperti masalah mengenai kejiwaan, 

beberapa segi kehidupan social dan keyakinan manusia. Kemungkinan lain karena 

sangat terbatasnya suatu alat, sehingga masalah itu tidak bias diadakan percobaan 

karena alatnya belum ada.
6
 

 

5. Prosedur eksperimen 

Menurut Roestiyah (2001:81) prosedur eksperimennya adalah : 

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. 

                                                           
6
 http://himitsuqalbu.wordpress.com/2011/11/03/metode-eksperimen/ 

http://himitsuqalbu.wordpress.com/2011/11/03/metode-eksperimen/
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d. Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, 

mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. 

Dalam metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental, 

serta emosional siswa. Siswa mendapat kesempatan untuk melatih ketrampilan proses 

agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pengalaman yang dialami secara langsung 

dapat tertanam dalam ingatannya. Keterlibatan fisik dan mental serta emosional siswa 

diharapkan dapat diperkenalkan pada suatu cara atau kondisi pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri dan juga perilaku yang inovatif dan kreatif. 

Pembelajaran dengan metode eksperimen melatih dan mengajar siswa untuk belajar 

konsep fisika sama halnya dengan seorang ilmuwan fisika. Siswa belajar secara aktif 

dengan mengikuti tahap-tahap pembelajarannya. Dengan demikian, siswa akan 

menemukan sendiri konsep sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pembelajaran.
7
 

6. Tahapan-tahapan dalam metode eksperimen 

Metode eksperimen mempunyai beberapa tahap. Orang dapat menyebut bermacam-

macam pentahapan (mungkin dengan urutan yang sedikit berbeda), namun pada 

hakikatnya kita mengenal ada tiga tahap utama, yaitu: 

a. Merumuskan masalah 

b. Melakukan percobaan disertai orservasi 

c. Menarik kesimpulan 

Menurut subiyanto bahwa metode ilmiah dapat dibatasi secara sempit sebagai metode 

eksperimen yang terdiri atas lima tahap, yaitu: 

a. Melakukan observasi 

b. Merumuskan masalah 

c. Menyusun hipotesis 

d. Melakukan eksperimen 

e. Menarik kesimpulan 

                                                           
7
 Roestiyah. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 81 
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Tahap yang terakhir ini dapat disertai dengan mengajukan teori, hokum atau kaidah. 

Biasanya orang tidak berhenti pada penarikan kesimpulan atau pengajuan teori/hokum, 

karena kesimpulan patut selalu diuji lagi. Orang dapat mulai dari tahap awal lagi.
8
 

Sedangkan pembelajaran dengan metode eksperimen meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut : 

a. Percobaan awal, Pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini 

menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi fisika yang akan 

dipelajari. 

b. Pengamatan merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Siswa 

diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. 

c. Hipoteis awal, siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil 

pengamatannya. 

d. Verifikasi , kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah 

dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan merumuskan 

hasil percobaan dan membuat kesimpulan, selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya. 

Aplikasi konsep , setelah siswa merumuskan dan menemukan konsep, hasilnya 

diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini merupakan pemantapan konsep yang 

telah dipelajari. 

e. Evaluasi, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 

Penerapan pembelajaran 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.
9
 

Sedangkan tahapan sederhana dalam eksperimen dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Persiapan alat bantu (alat eksperimen).  

b. Petunjuk dan informasi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam 

eksperimen.  

                                                           
8
 Subiyanto. 1990. Strategi Belajara-Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam. Malang: IKIP Malang. Hal 52 

9
 Palendeng. 2003. Strategi Pembelajaran AKtif. Jakarta: Rineka CIpta. Hal 82 
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c. Pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan lembar kerja/pedoman eksperimen 

yang disusun secara sitematis, sehingga siswa dalam pelaksanaanya tidak banyak 

mendapat kesulitan dan dan membuat laporan.  

d. Penguatan perolehan temuan-temuan eksperimen dilakukan dengan diskusi, tanya 

jawab dan atau tugas.
10

 

 

C. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian hasil belajar 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan 

untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
11

 Perubahan itu 

diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relative 

lama dan merupakan hasil pengalaman. 

Hasil pengalaman atau belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

sebarapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran 

menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Pengukuran demikian 

dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan ilmiahyang dapat diterapkan pada 

berbagai bidang termasuk pendidikan. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) menunjuk pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional.
12

 Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada 

individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil 

belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 

sikab dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan 

                                                           
10 http://www.kabarmingguan.com/2012/12/pengertian-metode-eksperimen.html diakses pada hari rabu, 15 Mei 

2013 pukul 10.45 

11
 Wingkel, WS. 1999. Psikologi Pengajaran. Jakarta: PT Grasindo. Hal 53 

12
 Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 44 

http://www.kabarmingguan.com/2012/12/pengertian-metode-eksperimen.html
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pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik.
13

 

Perubahan perilaku akibat kegiatan belajar mengakibatkan siswa memiliki 

penguasaan terhadap materi pengajaran yang disampaikan dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Pemberian tekanan penguasaan materi 

akibat perubahan dalam diri siswa setelah belajar dan  hasil belajar sebagai tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.
14

 Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku mahasiswa akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan 

yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik.
15

 

 

2. Tujuan pendidikan dan hasil belajar 

Tujuan pendidikan direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses belajar mengajar. 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar. Tujuan pendidikan bersifat ideal, sedang hasil belajar bersifat actual. 

Hasil belajar meruapakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar 

diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. 

Hasil belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan sebagai cermin untuk melihat 

kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah proses belajar mengajar 

telah berlangsung efektif untuk memperoleh hasil belajar. 

Meskipun pembelajaran dapat terjadi di lingkungan manapun namun satu-satunya 

pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dilakukan di sekolah. Satu-satunya 

perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan lingkungan lainnya 

adalah adanya tujuan pendidikan yang direncanakan untuk membuat perubahan perilaku. 

Tujuan pendidikan di sekolah mengarahkan semua komponen seperti metode mengajar, 

                                                           
13

 Wingkel, WS. 1999. Psikologi Pengajaran. Jakarta: PT Grasindo. Hal 244 
14

 Soedijarto. 1993. Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 49 dalam 
Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 46 
15

 Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 46 
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media, materi, alat evaluasi, dan sebagainya dipilih sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan 

melalui proses belajar mengajar.
16

 

3. Penilaian hasil belajar 

Skor hasil pengukuran yang merupakan data hasil belajar yang dikumpulkan dari 

proses testing belum dapat digunakan untuk membuat pengambilan keputusan. Untuk 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka skor tersebut harus terlebih 

dahulu diubah menjadi nilai dalam proses penilaian. 

Nilai merupakan hasil dari proses penilaian. Nilai diperoleh dengan mengubah skor 

dengan skala dan acuan tertentu. Oleh karena itu, nilai hanya dapat dimaknai dan 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memerhatikan skala dan acuan 

yang digunakan.
17

 

a. Nilai 

Penilaian berhubungan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

didasarkan pada nilai. Skor pengukuran hasil belajar menjadi bermakna dan dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan setelah diubah menjadi nilai. Nilai adalah 

ubahan skor hasil pengukuran menurut acauan skala tertentu.
18

 Pengukuran 

menghasilkan skor, sedang penilaian menghasilkan nilai. Oleh karena itu, nilai 

berbeda dengan skor. Dalam tes hasil belajar, skor merupakan jumlah jawaban benar 

yang dapat dibuat oleh siswa. Pengukuran dilakukan dengan menerakan skor atau 

bilangan pada jawaban yang diberikan oleh siswa. Skor itu kemudian menjadi nilai 

setelah diubah dengan acuan skala tertentu. Dari nilai pengambilan keputusan tertentu 

dalam pendidikan dapat dibuat. 

Misalnya: siswa A dapat mengerjakan benar 40 butir soal dari 50 butir yang diujikan. 

Aturan penilaian menggunakan skala 0-100 dan acuan yang digunakan adalah 

patokan. Standar minimal ketuntasan belajar adalah untuk nilai minimal 60. Dari 

kasus tersebut dapat diinformasikan bahwa skor siswa A adalah 40. Nilai siswa A 

                                                           
16

 Ibid. hal 46-47 
17

 Ibid. hal 204 
18

 Arikunto. 1988. Penilaian Program Pendidikan. Jakarta: Proyek LPTK Ditjendikti Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dalam Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 205 
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adalah (40/50) x 100 = 80. Keputusan evaluasi adalah siswa A dapat dinyatakan lulus 

karena nilainya lebih besar dari 60. 

b. Skala 

Skala adalah satuan yang digunakan dalam penilaian. Objek juga harus dibandingkan 

dengan unit standar yang disebut nilai skala. Dalam penilaian, skala yang digunakan 

harus dijelaskan. Misalnya: dalam penilaian terhadap „panjang‟ harus jelas skala yang 

digunakan: sentimeter, inchi, meter, depa, kaki dan sebagainya. Dalam penilaian 

terhadap „berat‟ skala yang dapat digunakan: gram, pounds, ons, kwintal, ton dan 

sebagainya. Dalam penilaian hasil belajar, banyak skala yang dapat digunakan seperti 

skala 0-10, 0-100, 0-4, A-E, dan sebagainya. 

c. Acuan 

Acuan juga sangat menentukan dalam penilaian. Skor yang sama dapat diubah 

menjadi nilai yang berbeda dan dapat menimbulkan keputusan penilaian yang 

berbeda pada penggunaan acuan yang berbeda. Misalnya: seorang siswa memperoleh 

skor 4 dari 10 butir soal yang diujikan. Skala yang digunakan 0-100. Apabila acuan 

yang digunakan patokan dan standar ketuntasan belajar 60, maka nilai siswa tersebut 

(4/10) x 100 = 40 dan dinyatakan tidak lulus. Namun apabila acuan yang digunakan 

adalah norma dan skor 4 merupakan skor tertinggi di kelas maka siswa tersebut 

memperoleh nilai 100 dan dinyatakan lulus. 

d. Proses penilaian 

Untuk menjelaskan bagaimana proses penilaian dilakukan, maka perhitungan nilai 

dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyajikan data dalam bentuk table 

2) Menghitung rata-rata 

Dengan menggunakan rumus      
     

   
  

3) Menghitung standar deviasi 

Dengan menggunakan rumus SD 
√  (    ) 

   
 

4) Menentukan rentang nilai 

Dengan membagi SD = 
 

 
 = 1, 2 SD 

5) Menghitung nilai dan membuat keputusan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Hal ini disesuaikan 

dengan karakteristik penelitian tindakan kelas yaitu masalah penelitian yang harus 

dipecahkan berasal dari persoalan praktik pembelajaran di kelas atau berangkat dari 

permasalahan praktik factual. Model penelitian tindakan kelas ini merujuk pada model 

Kemmis & MC Taggart yang menguraikan bahwa tindakan yang digambarkan sebagai suatu 

proses  yang dinamis dari aspek perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Secara 

skematis model penelitian tindakan kelas yang dimaksud sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lokasi dan waktu 

Adapun  lokasi  yang  dijadikan  subyek  penelitian  ini  adalah MI Miftahul Huda 

Ngasem Ngajum Malang.  Penerapan  pembelajaran IPA tentang energi dan perubahannya 

Pelaksanaan  

Perencanaan  Pengamatan  

Refleksi  

Siklus 1 

Pelaksanaan  

Perencanaan  Pengamatan  

Refleksi  

Siklus 2 
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dilaksanakan pada kelas IV semester genap tahun ajaran 2012-2013, dengan alasan  

berdasarkan  survei keberhasilan akademik atau prestasi  siswa  dari proses pembelajaran 

konvensional yang dilakukan selama ini menunjukkan kurang baik, maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian MI Miftahul Huda Ngasem Ngajum Malang. 

C. Langkah-langkah penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP tentang energy dan perubahannya 

2) Menyiapkan instrument penelitian untuk guru dan siswa 

3) Menyiapkan formasi evaluasi pretes dan postes 

4) Menyiapkan sumber belajar berupa peralatan eksperimen 

5) Mengembangkan scenario pembelajaran dengan metode eksperimen 

b. Pelaksanaan  

1) Guru melakukan apersepsi, motivasi untuk mengarahkan siswa memasuki KD yang akan 

dibahas. 

2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Guru menjelaskan materi pembelajaran hari itu dengan menjelaskan langkah kerja model 

pembelajaran dengan metode eksperimen. 

4) Guru membagi kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. 

5) Siswa diberi kesempatan membuka kembali hasil di rumah yang sudah disiapkan pada 

masing-masing kelompok. 

6) Guru memotivasi seluruh peserta didik untuk berpartisipasi dalam eksperimen kelompok 

dan menuliskan hasilnya pada kertas yang disediakan. 

7) 25 menit kemudian eksperimen selesai. 

8) Guru memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil 

kerja masing-masing kelompok di depan kelas dan diwakili oleh 2 orang siswa tiap 

kelompok. 

9) Dalam memaparkan hasil kerja kelompok, anggota dari kelompok lain dapat memberi 

kritik dan saran tentang hasil kerja tersebut. 

10) Guru menanyakan pada semua kelompok, kelompok mana yang terbaik hasil kerjanya, 

guru memberi penghargaan. 
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11) Guru mendiskusikan kembali dengan seluruh siswa, bila perlu mengadakan 

pengembangan materi. 

12) Guru mengadakan tes/ulangan. 

13) Guru membagikan angket dan memerintahkan siswa untuk mengisi. 

c. Pengamatan  

1) Orsevasi (kolaborasi) mengamati kegiatan guru pada saat pembelajaran dan mengamati 

kegiatan siswa dengan menggunakan instrument pengamatan pembelajaran guru dan 

siswa. 

2) Guru mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran dan dari angket siswa yang diisi. 

3) Guru mengevaluasi kegiatannya dengan menggunakan angket guru. 

d. Refleksi  

1) Pada siklus 1 terlihat 2 kelompok dari 6 kelompok belum mengerti tentang tugas yang 

diberikan sehingga eksperimen belum berjalan dengan lancer. 

2) Siswa masih belum dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan tepat, terlihat 3 

kelompok dari 6 kelompok masih belum selesei. 

3) Pada saat diberi kesempatan untuk mengomentari hasil kerja kelompok lain hanya sedikit 

siswa yang mau memberi komentar. 

4) Pada saat presentasi terdapat 3 kelompok terlihat kurang percaya diri dalam memaparkan 

hasil kerjanya. Berdasarkan hasil refleksi siklus 1 dapat disimpulkan untuk mencari 

alternative pemecahan masalah pada siklus ke 2 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP  tentang energy dan perubahannya. 

2) Meyiapkan instrument penelitian, yaitu instrument pembelajaran guru dan siswa, angket 

guru dan siswa. 

3) Menyiapkan sumber belajar dan peralatan eksperimen. 

4) Menyiapkan evaluasi pretes dan postes. 

5) Membentuk kelompok kecil dalam kelas. 

6) Membuat scenario dalam pembelajaran. 

7) Membentuk kelompok dalam kelas. 

8) Guru sudah memberi tugas untuk membaca materi pelajaran di rumah. 
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b. Pelaksanaan 

1) Guru melaksanakan apresiasi, dan motivasi untuk mengarahkan siswa memasuki KD 

yang akan dibahas. 

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Menjelaskan materi pelajaran hari itu dengan menjelaskan langkah kerja dalam 

eksperimen. 

4) Masing-masinng kelompok bekerja dengan sumber belajar yag sudah disiapkan oleh 

guru. 

5) Guru memotivasi siswa untuk berpartisipasi bekerja dengan kelompok kerjanya. 

6) Siswa harus memaparkan hasil kerjanya di depan kelas masing-masing selama 5 menit. 

7) Guru melihat hasil kerja siswa sambil memberi penghargaan pada masing-masing 

kelompok. 

8) Guru menanyakan pada semua kelompok, kelompok mana yang hasilnya terbaik, guru 

memberi penghargaan. 

9) Guru mendiskusikan kembali dengan seluruh siswa dan bila perlu mengadakan 

pengembangan materi. 

10) Guru mengadakan tes/ulangan. 

11) Guru membagikan angket dan memerintahkan siswa untuk mengisi. 

c. Pengamatan 

1) Observasi (kolaborasi) mengamati kegiatan guru pada saat pembelajaran dan mengamati 

kegiatan siswa dengan menggunakan instrument pengamatan dan pembelajaran guru dan 

siswa. 

2) Guru mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran dari angket yang diisi siswa. 

3) Guru mengevaluasi kegiatannya dengan menggunakan angket guru 

d. Refleksi  

1) Antusiasme siswa dalam mengikuti PBM sangat baik, terlihat semua siswa aktif mencari 

sumber belajar untuk dipresentasikan, tapi kelancaran mengemukakan ide dalam 

memcahkan masalah baru mencapai 50%. 

2) Ketelitian dalam menuliskan hasil kerja kelompok sangat baik. 

3) Dari siklus ke-2 dapat disimpulkan bahwa siswa mencapai lebih dari 90% dalam PBM 

sehingga kegiatan tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. 
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D. Instrument penelitian  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes, lembar kerja siswa (LKS), 

lembar pengamatan (observasi) aktivitas guru dan aktivitas siswa, serta catatan lapangan. 

1. Lembar tes 

Lembar tes berfungsi sebagai alat tes yang digunakan di akhir kegiatan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil belajar siswa mengenai sifat benda. 

2. Lembar kerja siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa merupakan panduan siswa untuk melaksanakan eksperimen yang 

berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam eksperimen dan soal-soal untuk 

mengetahui pemahaman siswa setelah eksperimen dilaksanakan. Kegiatan ini selain 

dipantau oleh peneliti secara langsung, juga diapantau oleh observer. Dari hasil analisis 

LKS, guru bisa merefleksikan sejauh mana LKS dapat memudahkan siswa dalam 

memahami konsep. 

3. Lembar pengamatan (observasi) 

Observasi merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, merekam, 

dan mendokumentasikan setiap indicator dari proses dan hasil yang dicapai, baik yang 

ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat sampingnya. Penelitian ini 

menggunakan dua bentuk lembar orservasi, terdiri atas lembar observasi aktivitas guru 

dan lembar observasi aktivitas siswa yang digunakan oleh pengamat/observer untuk 

mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Catatan lapangan 

Catatan lapangan diisi oleh peneliti untuk merekam kejadian yang dianggap perlu selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung dan hasilnya dipergunakan sebagai dasar refleksi 

tindakan. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

1. Tes 

Data hasil tes dari data mentah yang diperoleh pada setiap siklus melalui alat tes, 

kemudian diberi skor untuk setiap item. Soal uraian yang benar diberi nilai tertentu sesuai 

dengan kualitas jawabannya. Setelah menilai setiap siswa kemudian menghitung nilai 

rata-rata kemampuan siswa untuk melihat sejauh mana hasil belajar siswa setelah 
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mengikuti pembelajaran. Untuk mengolah data nilai yang telah diperoleh rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumusan menghitung nilai siswa 

  
                    

             
 x 100 

Rumusan menghitung nilai rata-rata siswa: 

  
  

 
 

Ket: x = rata-rata 

 ∑x = jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh 

 N = banyak data (siswa) 

Presentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 70/ketuntasan belajar siswa 

  
                      

      
 x 100% 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi merupakan panduan observer dalam mengadakan pengamatan terhadap 

jalannya kegiatan penelitian, salah satunya untuk memantau kegiatan dan tingkah laku 

guru dan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. 

3. Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan data kualitatif yang dianalisis dan dikaitkan dengan aspek 

yang dikomentari sebagai acuan untuk perbaikan tindakan selanjutnya. 
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