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ABSTRAK 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan setelah melakukan pembelajaran di 

kelas IA SDN 015 Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat, pembelajaran IPA 
belum menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran, termasuk 
metode eksperimen. Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya, disamping itu minat dan hasil  belajar siswa menurun. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini 
adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. 
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas I A SDN 015 Bagan 

Keladi Kecamatan Dumai Barat. Data penelitian ini diperoleh dengan 
menggunakan tes, observasi, wawancara dan catatan lapangan. 

Hasil penelitian dari setiap siklus yang telah dilaksanakan terlihat adanya 
peningkatan hasil belajar siswa Persentase penguasaan materi  pembelajaran 
siswa 70 % untuk mata pelajaran IPA hanya sebesar 42,85 % atau 15 orang dari 

35 siswa dibawah 70 % sebelum perbaikan tindakan kelas. Pada siklus 1 setelah 
perbaikan, penguasaan materi  pembelajaran siswa 70 % mencapai 80 %, masih 

terdapat 7 orang dari 35 siswa penguasaan materinya dibawah 70 %. Kemudian 
pada siklus 2 penguasan materi  pembelajaran siswa 70 % sudah mencapai 94,28 
%, hanya 2 orang dari 35 siswa yang ditemukan penguasaan materi  

pembelajaran siswa dibawah 70 %. Dengan demikian dapat disimpulkan pada 
penelitian tindakan ini penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. 
 

Kata kunci: metode eksperimen, hasil belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah sering disebut pendidikan 

formal, sebab sudah memiliki rancangan pendidikan berupa kurikulum tertulis 
yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Dalam pelaksanaannya gurulah 

yang memegang peranan utama atau disebut juga sebagai ujung tombak tercapai 
tidaknya suatu pendidikan yang dilaksanakan.  

Seorang guru harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 
seoptimal mungkin. Profesi guru bukan profesi intelekyual semata. Profesi guru 

adalah profesi normatif, yaitu profesi yang didukung oleh seperangkat norma yang 
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harus dijadikan landasan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 
dipikulnya. 

Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan 

profesi yang disandangnya. Guru harus mampu mendidik, mengajar, dan melatih. 
Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai–nilai hidup. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknolog. 
Sedangkan melatih berarti membina keterampilan, minat, dan bakat siswa. Guru 
yang berkualitas mampu memilih, menyajikan, dan mengevaluasi bahan/materi, 

serta membimbing, dan mengarahkan siswa dengan baik untuk mencapai tujuan 
yang ingin dicapai. Guru juga harus mampu memjabarkan secara rinci setiap 

kompetensi rumpun pelajaran, yaitu merumuskan tujuan, metode, langkah–
langkah, dan mampu memotivasi siswa untuk proaktif dalam mendapat 
pengetahuan. 

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memelihara 
lingkungan agar tetap sehat maka penulis melaksanakan perbaikan pembelajaran 

melalui  Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Juga sesuai dengan tugas kami sebagai 
guru untuk memenuhi tugas dalam melaksanakan pembelajaran serta 
mengumpulkan angka kredit sebagai syarat naik pangkat dari mulai golongan IIIb 

sampai seterusnya. Begitu juga penulis dari IVa ke IVb.  Dengan menggunakan  
metode eksperimen pada mata pelajaran IPA serta memotivasi minat belajar siswa. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPA terhadap siswa kelas I 
A  SD Negeri 015 Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ditemukan 
rendahnya daya sarap siswa terhadap materi pembelajaran memelihara lingkungan 

agar tetap sehat. Hal  ini  dapat  diketahui  dari hasil  evaluasi siswa,  ditemukan  
hanya 15  orang dari 35 siswa yang mencapai tingkat  penguasaan materi sebesar 

70 % ke atas. Atau  yang  mencapai  ketuntasan  belajar hanya  sebesar 42,85 % 
yang mencapai tingkat penguasan materi sebesar 75 % keatas.  
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis beserta teman sejawat mendiskusikan 

tentang masalah–masalah yang dijumpai pada saat proses pembelajaran 
berlangsung, maka rumusan masalah yang difokuskan penulis untuk perbaikan 
sebagai berikut: “Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan siswa kelas I A SD 

Negeri 015 Bagan Keladi pada mata pelajaran IPA materi memelihara lingkungan 
agar tetap sehat melalui metode eksperimen”. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ditemui maka Penelitian Tindakan Kelas 

ini bertujuan untuk: “Mendeskripsikan peningkatan kemampuan belajar siswa 
kelas I A SD Negeri 015 Bagan Keladi  dalam memelihara lingkungan agar tetap 

sehat melalui metode Eksperimen”. 
 

Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil yang berguna untuk 
kepentingan-kepentingan  sebagai berikut:  
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1) Guru 
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru tentang usaha–usaha yang 
harus dilakukan untuk meningkatkan kebermaknaan belajar siswa, Mampu 

menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, sebagai penunjuk 
otonominya selaku pekerja profesional.  

2) Sekolah 
Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan / kemajuan 
pada diri guru dan pendidikan disekolah  

3) Pendidikan secara umum 

Meningkatkan kebermaknaan pembelajaran sehingga dapat bermanfaat bagi 

kehidupan sehari -  hari dalam kehidupan bermasyarakat.  
 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang sangat kompleks, sebagai 

upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ketaraf insani 
harus diwujudkan  dalam  seluruh  proses  atau  upaya  pendidikan. Pendidikan 
merupakan bimbingan terhadap individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga dia memperoleh 
kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya.  

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan 
adalah usahasadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. Menurut Hera Lestari Mikarasa, dkk (2007), Pendidikan adalah 
proses membawa manusia dari apa adanya kepada  bagaimana seharusnya.  

Pendidikan merupakan kegiatan mendidik yang berarti bertindak dengan tujuan 
untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik sebagai pribadi dalam kesatuan 

sistem sosiobudaya dimana dia hidup. Itu sebabnya setiap pendidik harus memiliki 
kemampuan mempengaruhi peserta didik melalui belajar.  

Guru adalah  salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Maka dari 

itu guru harus dapat menemukan bagaimana peran yang harus dilakukannya, yaitu 
lebih banyak sebagai fasilitator. Guru bukan tampil sebagai sosok tahu akan segala 

hal, melainkan lebih meningkatkan dan membantu anak dalam proses belajar. 
Peranan guru  juga membantu menciptakan suasana yang lebih menghargai 
pendapat orang lain dan menghindari kekerasan. Selain itu juga menciptakan 

pembelajaran konstruktif, yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan 
sekitar.  

Oleh  karena  itu  guru  harus  mampu  menciptakan  proses  belajar  yang 
melibatkan siswa secara langsung. Dengan terlibatnya siswa dalam proses belajar 
mengajar tentu  hasil belajarnya akan lebih baik.  

 
 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta  Volume III, Nomor 2, Juni 2017 
 

Heni   218 

Pembelajaran IPA       

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 
tentang alam secara sistematika, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang merupakan fakta-fakta, konsep–konsep, atau prinsip–prinsip 
saja tetapi juga merupakan suatu proses 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 IPA diarahkan untuk inkuiri dan 

berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman 
yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yangdapat diidentifikasikan. 
Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Ditingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran 
Salingtemas (Sains, Lingkungan, Tegnologi, dan Masyarakat) yang diharapkan 
pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui 

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 
Adapun secara rinci fungsi mata pelajaran IPA dijelaskan dalam Sumaji (2006: 35) 

antara lain ialah: 

1. Memberi bekal pengetahuan dasar, baik untuk dapat melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi maupn untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari,  

2. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam memperoleh, 

mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA,  

3. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode 
ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya,  

4. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan segala keindahanya sehingga 
siswa terdorong untuk mencintai dan mengagungkan Pencipta-Nya,  

5. Memupuk daya kreatif dan inovatif siswa,  

6. Membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam bidang IPTEK,  

7. Memupuk serta mengembangkan minat siswa terhadap IPA.  

 
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara Inkuiri ilmiah (Scientific 

Inquiry) 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 ke terampilan proses dan 
sikap ilmiah. 

Metode eksperimen lebih banyak dilakukan oleh siswa baik dalam bentuk  
kelompok   maupun   individu,   penerapan   guru  dalam    pelaksanaan    metode  
eksperimen sebagai pembimbing ke arah yang lebih baik.  

 
 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta  Volume III, Nomor 2, Juni 2017 
 

Heni   219 

Tujuan Metode Eksperimen 
Tujuan metode eksperimen dalam pembelajaran adalah: 1) Agar siswa 

mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan melakukan percobaan baik secara kelompok 
maupun individu. 2) Membina siswa agar terlatih dalam cara berfikir ilmiah 

(scientific thinking). 3) Membina siswa untuk mampu menemukan bukti kebenaran 
dan teori yang dipelajari. 4) Agar siswa mampu melihat apa yang terjadi dan 
selanjutnya membandingkan dengan teori yang dipelajari. 

 
Langkah-langkah Metode Eksperimen 

Guru menyadari adanya suatu masalah yang dirasakan penting oleh siswa 
sebagai pengalaman belajar, Merumuskan masalah sehingga diketahui tujuan 
eksperimen, Mengumpulkan masalah sehingga diketahui tujuan eksperimen 

sumber, bahan bacaan, dan hasil diskusi, Mengajukan hipotesa, yaitu dugaan 
tentang penyelesaian masalah, Menguji kebenaran hipotesa, faktanya harus 

ditafsirkan secara objektif, jika tidak ditemukan maka dilakukan eksperimen ulang, 
Mengambil kesimpulan tentang hasil eksperimen yang dilakukan siswa. 
Kesimpulan tersebut dapat ditindak lanjuti atau tidak, Menerapkan hasil 

eksperimen, langkah ini untuk menguji dalam situasi/lingkungan masyarakat  
 

Kelebihan Metode Eksperimen 

Kelebihan metode eksperimen antara lain: 
1. Melatih siswa ikut merencanakan, melakukan, mengerjakan dan 

menyimpulkan.  
2. Melatih siswa lebih percaya diri. 

3. Mengembangkan sikap berfikir ilmiah. 
4. Mengembangkan terobosan-terobosan baru dari hasil percobaan yang 

bermanfaat bagi orang lain. 

5. Menerapkan prinsip belajar siswa aktif (student active learning). 
6. Peran guru lebih bersifat fasilitator dan membimbing.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan kelas yang berkolaborasi 

dengan guru-guru  yang ada di SD Negeri 015 Bagan Keladi,  Kecamatan Dumai 
Barat, Kota Dumai, sebagai teman sejawat. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IA 

SD Negeri 015 Bagan Keladi Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa 35 
orang. Perbaikan pembelajaran siklus 1 dilaksanakan tanggal 30 September dan 
siklus 2 dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015.  

 

Prosedur Penelitian Persiklus 

Prosedur  pelaksanaan  penelitian  tindakan kelas  yang  digunakan pada 
mata pelajaran  IPA  siswa  kelas  IA  pada semester  I  SD Negeri 015 Bagan 
Keladi,  Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai berbentuk siklus pada model Kurt 

Lewin. Konsep penelitian tindakan kelas (PTK) yang dikenalkan Kurt Lewin 
terdiri dari empat tahapan, yaitu: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) 

observasi/pengamatan, dan (d) refleksi hasil tindakan. 
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Tindakan penelitian dimunculkan secara khusus adalah prosedur umum 
pembelajaran. Langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian mata pelajaran 
IPA, materi pembelajaran Memelihara Lingkungan Agar Tetap Sehat, adalah 

sebagai berikut :1) Mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran sebaik 
mungkin , 2) Menggunakan alat bantu yang tepat dan lengkap untuk menanamkan 

konsep pembelajaran. 3) Memperbaiki cara penyajian pembelajaran. 4) 
Menambahkan metode pembelajaran (Eksperimen), 5) Memberikan informasi 
pembelajaran yang jelas dan rinci. 6) Memberikan contoh–contoh cara memelihara 

lingkungan agar tetap sehat. 7) Memberikan latihan secukupnya.  8) Menindak 
lanjuti pembelajaran melalui pekerjaan rumah.  

Prosedur pelaksanaan perbaikan pembelajaran mata pelajaran IPA kelas IA 
pada semester I SD Negeri 015 Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota 
Dumai adalah sebagai berikut : 

1.  Siklus Pertama   
a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah disusun. 
c. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Melakukan penilaian terhadap penguasaan siswa pada materi pembelajaran   
yang sudah diajarkan dengan memberikan soal-soal tes. 

e. Memeriksa dan mendokumentasikan hasil evaluasi siswa. 
f. Mengevaluasi pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus pertama dengan 

cara merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan baik berupa 

kebaikan-kebaikan atau kesalahan-kesalahan yang dijumpai selama kegiatan 
pembelajaran.  

g. Mendiskusikan hasil yang diperoleh pada siklus pertama ini dengan teman 
sejawat atau supervisor guna untuk merumuskan rencana tindakan pada 
siklus kedua. 

 
2. Siklus Kedua  

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
sebelumnya. 

b. Melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran.  

c. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dengan cara mengisi lembar pengamatan. 

d. Melakukan penilaian terhadap penguasaan siswa terhadap materi 
pembelajaran yang sudah diajarkan dengan memberikan soal-soal tes. 

e. Memeriksa dan mendokumentasikan hasil tes siswa. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus kedua dengan cara 
merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan baik berupa 

kebaikan-kebaikan atau kesalahan-kesalahan yang dijumpai selama kegiatan 
Pembelajaran. 

g. Mendiskusikan hasil yang diperoleh pada siklus kedua ini dengan teman  

sejawat untuk merumuskan rencana tindakan perbaikan pembelajaran untuk 
semua siklus. 
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Pada kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilakukan dengan 
melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan, guru melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan rencana dan skenario yang telah disepakati, teman 

sejawat mengamati proses pembelajaran, dan kepala sekolah memberikan 
bimbingan dan masukan terhadap laporan penelitian tindakan kelas.  

Pendokumentasian terhadap proses kegiatan pembelajaran. Hasil observasi 
ini menjadi dasar untuk merefleksikan tindakan guna menyusun program atau 
rencana  perbaikan pada siklus berikutnya. Sesuai  dengan  masalah  yang dihadapi  

yaitu  rendahnya  daya  serap  siswa  terhadap mata pelajaran IPA, sehingga hasil 
evaluasi rendah maka dilakukan observasi terhadap mata pelajaran IPA. Kegiatan 

observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, data yang 
dikumpulkan pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari proses sampai 
kendala. Pelaksanaan observasi/pengamatan dan evaluasi adalah guru sebagai 

teman sejawat dan penulis sebagai peneliti.  
Kegiatan refleksi dilakukan untuk merenung kembali atau mengkaji ulang 

informasi- informasi yang telah disampaikan berkenaan dengan ada tidaknya 
kesesuaian/berhasil atau tidaknya kegiatan perbaik an pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. Pada tahapan ini penulis mendiskusikan hasil yang diperoleh baik 

berupa kebaikan-kebaikan ataupun kelemahan-kelemahan yang dijumpai selama 
tindakan perbaikan dalam setiap siklus dengan teman sejawat.  

Dari hasil observasi dan diskusi dengan teman sejawat dapat diambil 
kesimpulan bahwa perbaikan yang dikakukan memberikan hasil yang memuaskan. 
Hasil ini dapat dilihat saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Persentase 

penguasaan materi  pembelajaran siswa 70 % untuk mata pelajaran IPA hanya 
sebesar 42,85 % atau 15 orang dari 35 siswa dibawah 70 % sebelum perbaikan 

tindakan kelas. Pada siklus 1 setelah perbaikan, penguasaan materi  pembelajaran 
siswa 70 % mencapai 80 %, masih terdapat 7 orang dari 35 siswa penguasaan 
materinya dibawah 70 %. Kemudian pada siklus 2 penguasan materi  pembelajaran 

siswa 70 % sudah mencapai 94,28 %, hanya 2 orang dari 35 siswa yang ditemukan 
penguasaan materi  pembelajaran siswa dibawah 70 %. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Persiklus 

Hasil perbaikan tindakan pembelajaran siswa kelas IA SD Negeri 015 Bagan 
Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai pada mata pelajaran IPA, materi 

pembelajaran memelihara lingkungan agar tetap sehat dapat dilihat perkembangan 
dari rata-rata hasil belajar dari 65,28 pada prasiklus meningkat menjadi 75,14 pada 
siklus 1, begitu juga pada siklus 2 meningkat menjadi 85,71. 

Persentase ketuntasan hasil belajar dapat juga dilihat penungkatannya dari 
42,85% pada prasiklus meningkat menjadi 80,00% pada siklus 1, begitu juga pada 

siklus 2 meningkat menjadi 94,28%. Terlihat peningkatannya sangat signifikan 
dapat dilihat perkembangan dari ketuntasan hasil belajar dari 42,85% pada 
prasiklus meningkat menjadi 80% pada siklus 1, begitu juga pada siklus 2 

meningkat menjadi 94,28%. Terlihat peningkatannya sangat signifikan dapat 
dilihat perkembangan dari ketuntasan hasil belajar pada interval 40-49 pada 

prasiklus ditemukan ada 1 orang namun pada siklus 1 dan 2, tidak ditemukan lagi, 
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pada interval 50-59 pada prasiklus ditemukan ada 7 orang namun pada siklus 1 
masih ditemukan 2 orang namun pada siklus 2 tidak ditemukan lagi, pada interval 
60-69 pada prasiklus ditemukan ada 12 orang namun pada siklus 1 masih 

ditemukan 5 orang namun pada siklus 2 ditemukan 2 orang, pada interval 70-79 
meningkat dari prasiklus ditemukan ada 10 orang namun pada siklus 1  ditemukan 

menjadi 13 orang begitu juga pada siklus 2 ditemukan 4 orang, pada interval 80-89 
pada prasiklus ditemukan ada 5 orang namun pada siklus 1 masih ditemukan 11 
orang dan pada siklus 2 meningkat menjadi 12 orang, pada interva l 90-100 pada 

prasiklus 0 orang namun pada siklus 1 ditemukan 4 orang sedangkan pada siklus 2 
meningkat menjadi 17 orang. Terlihat peningkatannya sangat signifikan. 

Dari hasil pengamatan/observasi dan diskusi dengan teman sejawat terhadap 
kegiatan pembelajaran, Dapat diambil kesimpulan bahwa perbaikan yang 
dilakukan memberikan hasil yang memuaskan sehingga dapat menarik minat dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh siswa pada 
setiap kegiatan perbaikan pembelajaran, maka kegiatan perbaikan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan menunjukan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari 
kenaikan presentase penguasaan/ketuntasan siswa terhadap materi pembelajaran. 

Presentase ketuntasan belajar siswa terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan sebesar 80 % pada siklus pertama, dan 94,28 % pada siklus kedua untuk 
mata pelajaran IPA sedangkan presentase ketidaktuntasan siswa terhadap materi 

pembelajaran IPA semakin kecil dalam setiap siklus tindakan. Presentase 
ketidaktuntasan siswa pada mata pelajaran IPA sebesar 20 % (siklus pertama), dan 
5,71 % pada siklus kedua. Penulis selalu berdiskusi dengan teman sejawat diakhir 

setiap siklus tindakan perbaikan guna membantu langkah- langkah yang harus 
dilakukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. 

 

Pembahasan Siklus Pertama 

Hasil kegiatan pembelajaran pada siklus pertama dapat dilihat dari 

ketuntasan atau penguasaan terhadap pembelajaran. Penguasaan siswa terhadap 
materi pembelajaran 70 % keatas sebanyak 28 orang dari 35 siswa atau 80 % 

untuk mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil diskusi antara penulis dengan kawan 
sejawat tentang keberhasilan/kegagalan yang dijumpai dalam tindakan perbaikan 
pembelajaran pada siklus pertama ini, maka ada beberapa hal yang dapat 

direfleksikan dan menjadi catatan untuk diperbaiki pada tindakan kelas kedua 
yaitu: Guru perlu menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa, Guru 

perlu memberikan bimbingan kepada siswa terutama bagi siswa yang kurang 
perhatiannya dalam kegiatan pembelajaran, Guru sebaiknya memberikan contoh-
contoh soal serta penyelesaiannya yang lebih banyak lagi.  

 
Pembahasan Siklus Kedua 

Kegiatan pembelajaran pada siklus kedua ini mengalami peningkatan jika 
dibandingkan pada siklus pertama. Penguasaan atau ketuntasan siswa terhadap 
materi pembelajaran 70 % keatas pada siklus kedua ini adalah 33 orang dari 35 

siswa atau 94,28 %, untuk mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil yang  diperoleh 
dari siklus pertama dan kedua ini ternyata persentase penguasaan atau ketuntasan 

siswa terhadap mata pelajaran IPA maupun Bahasa Indonesia secara keseluruhan 
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meningkat, yaitu pada siklus pertama 80 % dan siklus kedua 94,28 % untuk mata 
pelajaran IPA. 

Setelah selesai menjalankan prosedur perbaikan pembelajaran dapat 

disimpulkan kelemahan-kelemahan, dan kekuatan–kekuatan perbaikan tindakan 
pembelajaran  sebagai berikut:   

1. Penyampaian materi memakan waktu lebih lama. Bagi anak yang mampu 
merasa bosan, guru kesulitan memilih metode yang tepat.  

2. Guru dapat merancang program materi pembelajaran untuk lebih mengerti anak 

akan dibawa kemana dalam pembelajaran, Guru dapat membedakan peserta 
didik dan program yang dirancang, Bagi peserta didik yang kurang mampu, 

guru dapat merancang program pembelajaran dengan lebih sistematis. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam pembahasan yang telah 

dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : Untuk mata prlajaran 
IPA nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan. Pada siklus pertama nilai rata-
rata siswa 75,14. Siklus ke dua 85,71. Sedangkan tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran dari siklus pertama sampai siklus kedua adalah 80 % 
dan 94,28 %. Penguasaan materi atau ketuntasan belajar siswa dapat ditingkatkan 

melalui motivasi dengan menggunakan metode Eksperimen untuk mata pelajaran 
IPA kepada siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.  
 

Saran   

Yang perlu diperhatikan untuk menindak lanjuti hasil penelitian yang 

dilakukan dalam perbaikan pembelajaran adalah:  
1. Sebaiknya lakukan rencana pembelajaran untuk mendapatkan permasalahan 

sacara khusus, kemudian tampilkan dan diperhatikan oleh teman sejawat, 

hasilnya ditindak lanjuti melalui tindakan PTK. 
2. Hasil perbaikan dapat juga diperbincangkan melalui kelompok kerja guru, 

berdasarkan pikiran dan pengetahuan mengajar sehari-hari. 
3. Jadwal kegiatan harus kita lakukan satu kali seminggu, demi meningkatkan 

kinerja kita sebagai guru.   
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