
 

 

Nama : Karminingsih, S.Pd.SD. 

NIP  : 19711216200701 2 007 

Unit Kerja : SD Negeri 1 Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen 

Judul  : UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MATERI PERUBAHAN 
WUJUD BENDA MELALUI METODE EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS VI SDN 1 
SIDOGEDE KECAMATAN PREMBUN TAHUN AJARAN 2019/2020 
                                                              
    Oleh : 

                                      Karminingsih, S.Pd.SD. 
 

Abstrak  

Karminingsih,Penelitian  ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 
Penelitian dilakukan di kelas VI SD Negeri 1 Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten 
Kebumen Tahun ajaran 2019/2020. Jumlah peserta didik sebanyak 15 terdiri dari 8 laki-
laki dan 7 perempuan. Penelitian berlangsung selama dua siklus. Tiap siklus terdiri atas 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Setiap pertemuan 
berlangsung 2 x 35 menit. Pada siklus I, II, proses pembelajaran menggunakan metode 
eksperimen”. Peserta didik dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Data dalam penelitian ini 
berupa data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan analisis data kuantitatif diharapkan 
mengetahui bahwa dari kondisi awal ke siklus akhir kemampuan bercerita mengalami 
peningkatan.  Proses pembelajaran dari siklus I ke siklus berikutnya semakin baik. 
Penilaian hasil belajar meliputi nilai penerapan (kemampuan bercerita). Hasil penelitian 
menunjukkan mulai dari kondisi awal ke siklus I meningkat, dari siklus I ke siklus II juga 
mengalami peningkatan yang lebih baik. Melalui pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik menggunakan metode experimen mampu meningkatkan hasil belajar siswa hal 
itu terlihat dari peningkatan hasil siswa dari siklus 1 yang mendapat 60% siswa dengan 
hasil di atas standar ketuntasan belajar dan siklus 2 mendapatkan 93 % siswa dengan 
hasil di atas standar ketuntasan belajar dengan materi yang berbeda namun anak telah 
mencapai tingkat memahami materi pembeljaran dan bagaiman menyikapi ilmu 
pengetahuan. 

 
Kata kunci :  Metode Eksperimen, Hasil Belajar dan Perubahan Wujud Benda. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam akan lebih efektif jika dipraktekan secara langsung dengan anak 

menggunakan media pembelajaran dengan metode Experiment. Selain anak merasa lebih paham dan 

lebih luas dalam berexplorasi pembelajaran dengan percobaan langsung akan memberikan 

pengalaman langsung terhadap materi yang diajarkan. Sebagian besar guru lebih sering memberikan 

materi berupa teori tanpa praktek yang dapat membatasi ruang gerak anak dalam mengumpulkan data 

dan gagal menemukan solusi. 

Dari seluruh siswa yang belajar di kelas enam terdapat 65% anak yang tidak memahami konsep dan 

hanya menghafal materi yang diberikan oleh guru, hanya sedikit siswa yang benar-benar memahami 

dari materi yang diberikan. Dari pertimbangan tersebut penulis berusaha menciptakan ruang baru bagi 

siswa dengan menerapkan metode baru dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini penulis mencoba 

membuat penelitian tindakan kelas dengan dalam kemasan judul Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata 

Pelajaran IPA Melalui  Pendekatan Saintifik Dengan Metode Experiment Kelas Enam SD Negeri I 

Sidogede Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pendekatan Saintifik Dengan Metode Experiment Dapat Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Pada Mapel Ilmu Pengetahuan Alam Kelas Enam SD Negeri I Sidogede, Kecamatan Prembun? 



 

 

2. Apakah Pendekatan Saintifik Dengan Metode Experiment Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Pada Mapel Ilmu Pengetahuan Alam dapat meningkatkan kreativitas anak dalam proses 

pembelajaran di Kelas Enam SD Negeri I Sidogede, Kecamatan Prembun? 

Penelitian ini secara khusus bertujuan meningkatkan aktifitas Ilmu pengetahuan Alam (IPA) dengan 

pendekatan saintifik menggunakan metode experiment di SD Negeri I Sidogede, kecamatan 

prembun. 

Penelitian ini secara khusus bertujuan meningkatkan hasil belajar belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) dengan pendekatan saintifik menggunakan metode experiment di SD Negeri I Sidogede, 

kecamatan prembun. 

 

KAJIAN TEORI  

Menurut Ernes R. Hilgard dalam ( Sumardi Suryabrata, 1984 : 252) belajar merupakan proses perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda 

dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnnya. 

Pembelajaran aktif akan lebih nampak dan menunjukkan kadar yang tinggi apabila pembelajaran 

berorientasi pada siswa. Terdapat 7 dimensi proses pembelajaran yang mengakibatkan terjadinya 

pembelajaran aktif, yaitu ( Mc Keachie dalam Nurhayati, 2008): 

Jenis belajar yang dikemukakan Gagne ada lima kategori hasil belajar yaitu:(1) Informasi verbal ( verbal 

information), (2) Ketrampilan intelektual (intellectual skills), (3) strategi kognitif  (cognitive strategies), 

(4) sikap ( attitudes),(5) ketrampilan motorik.  

Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik 

a) Mengamati /Observasi 

b) Menanya / Question 

c) Mengumpulkan /Colletion 

d) Mengasosiasi / Assosiasion  

Aplikasi Pemebelajaran Saintifik Media Belajar dan Alat Peraga 

Experiment atau percobaan adalah suatu kegiatan yang melibatkan semua indra dalam tubuh untuk 

mendapatakan hasil menggunakan media dan sumber belajar yang telah disiapkan. Sebuah experiment 

di dasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi akan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tidak 

mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat didefinisikan dalam beranekaragam pernyataan 

tergantung siapa dan bagaimana menyorotinya. Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu 

dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, menemukan cara-cara 

pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat 

adanya berbagai kemungkinan  

Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan metode experimen atau praktek 

langsung sering di seminarkan dan sering di workshopkan tetapi di lapangan itu hanya menjadi teori 

saja sehingga hasil yang diharapkan kurang maksimal. Dalam hal ini proses pembelajaran di  mulai 

dari penelitian awal, pembentukan kelompok belajar, siklus 1, evaluasi, siklus 2, evaluasi dan 

penarikan kesimpulan. pada masing-masing siklus akan dibuat beberapa tempat experiment dan anak 

akan membuat laporan kegiatan.  Hasil dari kegiatan berbentuk laporan. 



 

 

Berdasarkan latar belakang,rumusan masalah, dan kajian teori tersebut maka disusun hipotesis 

tindakan sebagai berikut: 

1. Pendekatan saintifik dengan metode experiment dapat meningkatkan kreativitas di di SD negeri 

1 Sidogede, kecamatan prembun. 

2. Pendekatan saintifik dengan metode experiment dapat meningkatkan hasil belajar  di di SD 

negeri 1 Sidogede, kecamatan prembun. 

Indikator yang digunakan untuk  aktifitas siswa adalah sebagai berikut: 

1. Siswa secara aktif memberikan respon positif terhadap penjelasan dan pertanyaan yang diajukan 

guru. 

2. Siswa aktif mencari informasi dan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap penjelasan dan 

pertanyaan yang diajukan guru. 

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan  hasil belajar adalah ketuntasan 

siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPA tentang Ilmu pengetahuan alam secara umum  baik secara 

individual maupun klasikal.  

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yang menjadi tolak ukur adalah 

sebagai berikut : 

Siswa dikatakan tuntas belajar jika mencapai nilai KKM  ≥ 75. 

Minimal 75 % dari   15   siswa telah mencapai ketuntasan belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu penelitian dari menyusun proposal sampai pelaporan penelitian dilaksanakan bulan Januari – 

Maret 2019, yakni pada kelas VI semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. SD Negeri I Sidogede  yang 

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri I Sidogede Kecamatan Prembun  Kabupaten 

Kebumen pada semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. Siswa yang dilibatkan penelitian ini berjumlah 

15 siswa dengan perincian laki-laki 10 dan 5 perempuan. Sasaran penelitian ini adalah siswa dalam 

proses pembelajaran IPA menggunakan pendekatan saintifik menggunakan metode experiment. 

Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data hasil nilai mata pelajaran kondisi awal, hasil belajar siklus pertama dan siklus 

kedua. Data tersebut berupa data kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari pengamatan terhadap 

proses pembelajaran. Data tersebut berupa data observasi, angket, dan hasil wawancara.   

Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

kelas VI SD Negeri I Sidogede  yaitu pendekatan saintifik dengan metode experiment. Penelitian 

tindakan kelas ini berupa penelitian tindakan kelas dengan melibatkan beberapa pihak yaitu peneliti 

dan observer atau teman sejawat di sekolah tersebut. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui proses pengajian berdaur,yang terdiri dari empat 

tahap yaitu: 

1. Perencanaan yaitu menyusun RPP, lembar observasi kegiatan siswa dan guru serta melakukan 

wawancara. 

2. Pelaksanaan yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun sebagai 

upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. 



 

 

3. Observasi yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan terhadap 

siswa. 

4. Refleksi  yaitu menganalisis hasil pengamatan sehingga diperoleh simpulan tentang bagian 

yang perlu diperbaiki dan bagian yang telah mencapai tujuan. 

    

HASIL PENELITIAN  

Rentang nilai pre tes dan post test pada siklus 1 dan siklus 2 , hasil di olah  berdasarkan prosentasi 

hasil nilai secara keseluruhan. Pada siklus 1 hasil pre test adalah 33 % dan hasil post tes 60% dan pada 

siklus 2 hasil pre tes 60 % 

dan hasil post tes 93 %.  

 

 

 
Grafik 1  : Grafik Perbandingan Siklus 1 dan Siklus 2 

 

 

Grafik 2 
Hasil kegiatan pemahaman materi pada percobaan di siklus 1 
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Grafik 3 
Hasil kegiatan pemahaman materi pada percobaan di siklus 2 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode experimen mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa hal itu terlihat dari peningkatan hasil siswa dari siklus 1 yang 

mendapat 60% siswa dengan hasil di atas standar ketuntasan belajar dan siklus 2 mendapatkan 93 % 

siswa dengan hasil di atas standar ketuntasan belajar dengan materi yang berbeda namun anak telah 

mencapai tingkat memahami materi pembeljaran dan bagaiman menyikapi ilmu pengetahuan. 

Melalui kegiatan berkelompok juga meningkatkan tingkat kerjasama antar siswa dalam memahami 

materi, dari hal tersebut sosial emosional anak juga berkembang untuk membantu teman yang belum 

memahami materi sehingga tutor teman sebaya secara tidak langsung berperan pada saat kegiatan 

berlangsung.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode experimen mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa hal itu terlihat dari peningkatan hasil siswa dari siklus 1 yang 

mendapat 60% siswa dengan hasil di atas standar ketuntasan belajar dan siklus 2 mendapatkan 93 

% siswa dengan hasil di atas standar ketuntasan belajar dengan materi yang berbeda namun anak 

telah mencapai tingkat memahami materi pembeljaran dan bagaiman menyikapi ilmu 

pengetahuan. 

2. Melalui kegiatan berkelompok juga meningkatkan tingkat kerjasama antar siswa dalam memahami 

materi, dari hal tersebut sosial emosional anak juga berkembang untuk membantu teman yang 

belum memahami materi sehingga tutor teman sebaya secara tidak langsung berperan pada saat 

kegiatan berlangsung.  

Berdasarkan simpulan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan metode experimen  yang 

telah diuraiakan di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu peneliti kemukakan yaitu: 
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1. Sebelum kegiatan dimulai siapkan terlebih dahulu media kegiatan atau alat dan bahan yang akan 

digunakan. 

2. Siapkan apersepsi yang menarik bagi siswa untuk merangsang proses persiapan berfikir dalam 

mengumpulkan informasi. 

3. Guru memotivasi siswa untuk menjadi siswa terbaik sehingga setiap siswa akan terus 

meningkatkan kemampuannya.  

4. Menyambut generasi berfikir tingkat tinggi siswa sebaiknya belajar secara langsung dengan 

metode experimen untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mendapatkan 

ilmu pengetahuan. 

Pendekatan saintifik dengan menggunakan metode experimen akan memberikan dampak positif 

bagi siswa selain memberikan pengalaman langsung anak juga akan terbiasa berfikir kritis dan 

dapat membuat hasil karya baru sesuai dengan perkembangan informasi. Sehingga kegiatan 

experimen sangat dianjurkan dalam menunjang proses pembelajaran siswa. Guru harus lebih 

kreatif dalam memberikan media pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar.  
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