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ABSTRAK 

Penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan hasil belajar IPA 

tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV SD Negeri 

Kebonagung 3 Demak. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan penggunaan 

metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang kentang sebagai 

sumber energi alternative di kelas IV SD Negeri Kebonagung 3 Demak. 

Menjelaskan pengaruh penggunaan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV SD 

Negeri Kebonagung 3 Demak. Memaparkan evaluasi penggunaan metode 

eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang kentang sebagai sumber 

energi alternative di kelas IV SD Negeri Kebonagung 3 Demak. 

Metode penelitian menggunakan kombinasi dari metode kualitatif dan 

metode kuantitatif secara berimbang. Untuk menemukan informasi data 

menggunakan metode kualitatif, dalam perolehan dan penghitungan data 

menggunakan metode kuantitatif. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas IV 

SD Negeri Kebonagung 3 Demak. Pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara,, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 

kredibilitas, konfirmabilitas, dan dependabilitas. Hasil penelitian yang dari data 

hasil ulangan pada pra siklus rata-rata nilai ketuntasan 61. Rata-rata ketuntasan 

belajar pada siklus I adalah 72, dan pada siklus II rata-rata ketuntasan mencapai 

84. Peningkatan sebesar 12 point. 

 

Kata kunci: Metode Eksperimen, Hasil Belajar, IPA 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Bagai mengasah batu cadas menjadi emas adalah usaha guru untuk meraih 

keberhasila agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan ketuntasan yang 

memuaskan. Guru hebat adalah yang dapat merubah karakter peserta didik 

menjadi pribadi yang kreatif dan berkompetensi tinggi. Peserta didik dibudayakan 

gemar mencoba dan selalu ingin tahu agar termotivasi untuk melakukan 
eksperimen. Dengan suka eksperimen dapat melejitkan karakternya menjadi 

pribadi yang trampil dan inovatif.  
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Belajar dengan eksperimen otomatis terbangun karakter yang dapat 

mengubah sikap dari tidak masuk akal menjadi kebenaran atas pembuktian yang 

dilakukan sehingga terhindar dari sikap verbalisme. Selain itu peserta didik lebih 

mudah memahami konsep materi dari pengalaman langsung yang didapat. Karena 

pengalaman itu akan tersimpan lama dalam ingatannya yang berguna dan 

bermakna bagi kehidupannya. 

Pada proses pembelajaran mengidentifikasi manfaat kentang sebagai 

sumber energi alternative dalam kehidupan sehari-hari di kelas IV SD Negeri 

Kebonagung 3 Demak, sangat merisaukan karena hasil ketuntasan belajar dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Begitu luasnya materi tentang 

sumber energi alternative menyebabkan peserta didik sulit untuk diajak berfikir 

kritis dan kreatif dalam mensikapi masalah yang berbeda.  

Akibatnya banyak peserta didik yang tidak memahami konsep sumber 

energi alternative karena dianggap ilmu yang sukar dan sulit dipahami sebab 

berhubungan dengan aktivitas perubahan bentuk energi, dan sumber energi 

alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) 

dalam kehidupan sehari-hari. Dampak pada sumber energi alternatif yang 

mempengaruhi perkembangan sosial dan teknologi, serta tata pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dari 30 peserta didik yang mencapai ketuntasan 

hanya 12 peserta didik, 18 peserta didik belum tuntas. Apabila kondisi tersebut 

dibiarkan akan berdampak pada proses pembelajaran yang tidak bermakna karena 

tujuan pembelajaran belum berhasil. 

Berdasar kondisi tersebut guru merefleksi diri dengan mengingat saat 

pembelajaran, sebagian besar peserta didik kurang aktif dan berfikir kritis karena 

guru dalam menyampaikan pelajaran dengan cara yang konvensional, 

menggunakan metode ceramah menjelaskan dengan gambar-gambar saja, 

penggunaan media belum tepat, tanpa adanya pengalaman langsung untuk 

mencoba menyebabkan materi pelajaran yang diperoleh peserta didik hanya 

sebatas wacana saja yang berdampak verbalisme. Dalam memberikan penjelasan 

menggunakan gambar-gambar yang berukuran tidak terlalu besar serta 

menggunakan buku sumber dan dukungan LKS. Kekreatifan guru kurang inovatif 

tanpa menambah wawasan dari berbagai sumber tetapi hanya berfokus pada buku 

sumber dan pendukung LKS saja. Tambahan pengalaman atau pengetahuan lain 

dari media cetak atau internet tidak ada, guru justru mendominasi kelas. Peserta 

didik hanya sebagai pendengar setia saja, tanpa diberi kesempatan untuk bertanya, 

tanpa adanya proses mencoba atau mengadakan penelitian sederhana agar peserta 

didik berkesan mendalam dari pengalaman tersebut.  

Bagi peserta didik yang kemapuannya rendah, mereka akan memilih untuk 

diam dan akan berbuat yang menyimpang misalnya cerita sendiri dengan teman 

sebangku, bergurau, ada yang mengantuk, kurang berminat, bosan dan jenuh 

mendengarkan ceramah guru. Begitu selesai menjelaskan materi pelajaran, guru 

langsung memberi tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang ada 

pada LKS. Saat mengerjakan, ada yang mengalami kesulitan dalam menjawab 
pertanyaan karena kurang atau tidak memahami maksut dari pertanyaan karena 

penjelasan dan soal pada LKS kurang nyambung. Setelah peserta didik 
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menyelesaikan pekerjaannya, guru mengajak membahas hasil pekerjaan tersebut. 

Ketika dikoreksi ternyata hasil yang diperoleh dibawah KKM yaitu 70.  

Bila hal ini menjadi kebiasaan dan tidak segera teratasi maka akan 

berdampak bagi peserta didik membentuk perilaku yang tidak baik. Berdasar 

kenyataan tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan tindakan perbaikan 

pembelajaran dengan merubah metode yang kurang tepat. Perbaikan berfokus pada 

eksperimen.  

Upaya perbaikan pembelajaran dengan mengajak peserta didik melakukan 

penelitian sederhana yaitu percobaan pada kentang untuk mengidentifikasi kentang 

sebagai sumber energi alternatif. Percobaan memilih kentang karena kandungan 

getah kentang mempengaruhi logam/tembaga yang berfungsi sebagai kutub positi 

dan seng sebagai kutub negatif menjadi jembatan penghantar kedua logam tersebut 

untuk menghantarkan listrik membuat bolam lampu menyala. Dengan demikian 

peserta didik akan dapat memahami bahwa kentang dapat sebagai sumber energi.  

Identifikasi masalah dari kondisi diatas adalah: Model pembelajaran tidak 

berkesan bagi peserta didik karena tidak ada aktifitas yang menarik, media yang 

kurang menarik karena hanya berupa gambar berukuran kecil, jenuh dan tidak 

percaya diri karena hanya sebagai pendengar, suasana kelas menjadi gaduh dan 

tidak kondusif karena kurang memperhatikan penjelasan guru justru bercerita 

sendiri dengan temannya, peserta didik minder / tidak berani menjawab pertanyaan 

dari guru karena jika menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya 

salah takut dan malu ditertawakan teman-temannya, 

Analisis masalah berdasarkan identifikasi diatas disimpulkan bahwa, 

penyebab peserta didik belum memahami tentang manfaat kentang sebagai sumber 

energi alternative karena: Guru masih dominan menggunakan metode ceramah, 

model pembelajaran kurang inovatif dan tidak ada aktifitas yang menarik dalam 

pembelajaran, media kurang menarik karena hanya gambar berukuran kecil, 

pemberian tugas hanya melalui LKS yang kurang sesuai dengan penjelasan guru. 

Alternatif dan pemecahan masalah berdasar dari analisis diatas adalah merubah 

pengelolaan pembelajaran dengan metode eksperimen dan media lampu led untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran tematik berkarakter tentang kentang sebagai 

sumber alternatif.  

Alasan pemilihan metode eksperimen agar peserta didik terbangun karakter 

untuk berdisiplin dalam melakukan percobaan lebih teliti dan tekun. Terlatih sikap 

ilmiah dalam menghadapi masalah untuk mencari dan menemukan solusi atas 

berbagai permasalahan yang dihadapi. Secara otomatis terbangun karakter yang 

dapat mengubah sikap yang tidak masuk akal menjadi kebenaran atas pembuktian 

yang dilakukan melalui eksperimen sehingga terhindar dari sikap verbalisme. 

Dengan eksperimen peserta didik akan lebih memahami materi dari pengalaman 

langsung yang didapat, tersimpan lama dalam ingatannya yang berguna dan 

bermakna bagi kehidupannya. 
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Rumusan Masalah 
Berdasar dari identifikasi dan analisis masalah, merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan 

hasil belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV 

SD Negeri Kebonagung 3 Demak? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan hasil 

belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV SD 

Negeri Kebonagung 3 Demak? 

3. Bagaimana hsil evaluasi penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan 

hasil belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV 

SD Negeri Kebonagung 3 Demak? 

 

Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan penggunaan metode eksperimen untuk 

meningkatan hasil belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi 

alternative di kelas IV SD Negeri Kebonagung 3 Demak  

2. Menjelaskan pengaruh penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan 

hasil belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV 

SD Negeri Kebonagung 3 Demak 

3. Memaparkan hasil evaluasi penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan 

hasil belajar IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV 

SD Negeri Kebonagung 3 Demak 

 

KAJIAN TEORI 

Metode Eksperimen 

Roestiyah (2012:80) Eksperimen merupakan satu cara mengajar, dengan 

peserta didik melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatannya 

itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Sagala (2012:220) ini siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan tentang suatu objek, keadaan atau proses suatu sesuatu. 

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

eksperimen adalah cara mengajar, yang memberi kesempatan pada peserta didik 

untuk melakukan percobaan yang prosedure kerjanya berprinsip dengan metode 

ilmiah, mengamati prosesnya, menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan tentang suatu objek serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian 

hasil pengamatannya itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

 

Karakteristik Metode Eksperimen 
Winataputra (Triadi, 2011) mengemukakan beberapa karakteristik 

menggunakan metode ekperimen yaitu: Mengkondisikan tempat pelaksanaan 
eksperimen, ada alat bantu yang digunakan, ada topik yang dieksperimenkan, ada 

pedoman untuk siswa, siswa aktif melakukan percobaan, guru membimbing, ada 

temuan-temuan. 
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Pengalaman belajar siswa dari penggunaan metode eksperimen : Mengamati 

sesuatu hal, menguji hipotesis, menemukan hasil percobaan, membuat kesimpulan, 

membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik, dan menerapkan konsep informasi 

dari ekperimen. 

Kelebihan metode eksperimaen adalah sebagai berikut yaitu terbangun 

karakter untuk berdisiplin dalam melakukan percobaan lebih teliti dan tekun. 

Terlatih sikap ilmiah dalam menghadapi masalah untuk mencari dan menemukan 

solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Secara otomatis terbangun 

karakter yang dapat mengubah sikap yang tidak masuk akal menjadi kebenaran 

atas pembuktian yang dilakukan melalui eksperimen sehingga terhindar dari sikap 

verbalisme. Dengan eksperimen peserta didik akan lebih memahami konsep materi 

dari pengalaman langsung yang didapat, Pengalaman tersimpan lama dalam 

ingatannya yang berguna dan bermakna bagi kehidupannya. 

Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan persiapan dan waktu lama, 

membutuhkan alat dan bahan yang komplit, menuntut faktor penguasaan dan 

kemampuan guru bila guru tidak mampu / kesulitan akan menjadi kegagalan serta 

kesalahan faktor penyelidikan sehingga kesimpulan / hasil yang diharapkan tidak 

sesuai tujuan, keselamatan saat proses eksperimen menjadi prioritas utama bila ada 

bahan yang berbahaya, metode Eksperimen sebagian besar tepat untuk sains 

Persiapan yang harus dilakukan guru sebelum pelaksanaan eksperimen yaitu 

membuat tujuan dari eksperimen jelas dan terukur. Mempersiapkan alat bahan 

yang cukup sehingga setiap peserta didik terlibat dalam ekspereimen. 

Mempersiapkan alat dan bahan yang tidak berbahaya dalam kondisi baik dan 

bersih menghindari kegagalan eksperimen. Petunjuk dan urutan yang ditempuh 

saat eksperimen harus jelas, karena peserta didik adalah berlatih dan belajar. Hal-

hal penting apa yang harus dicatat: Variabel-variabel mana yang harus diuji. 

Pada pelaksanaannya diawali dengan memotivasi peserta didik agar semua 

aktif terlibat sehingga tidak didominasi yang pandai saja yang kurang menjadi 

pasif. Guru tidak terlibat dalam eksperimen tetapi memantau, membimbing dan 

meluruskan kesalah pahaman dan memberi petunjuk seperlunya. Membiarkan 

peserta didik aktif memperoleh pengalamannya sendiri, mencari menemukan 

solusi permasalahan yang dihadapi. Mengamati keaktifan peserta didik dengan 

menilai pada pengamatan. Mengontrol manakala ada bantuan yang diperlukan bila 

mungkin terjadi kesalahan.  

 

Hasil Belajar 

Sudjana (2008: 22) “Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Hamalik (2008) hasil belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di 

ukur dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di 

artikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. Mulyasa (2008) hasil belajar merupakan 

prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan 
derajat perubahan prilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai 

siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil 

belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung. 
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Sardiman, (2008: 49). Pengetahuan hasil proses belajar bagi peserta didik 

seakan merupakan bagian dari pribadi peserta didik, sehingga dapat 

mempengaruhi cara berpikir mengatasi permasalahan. Nana Sudjana (2009: 3) 

hasil belajar peserta didik adalah perubahan tingkah laku dari hasil belajar yang 

mencakup bidang koenitif, afektif, dan psikomotorik.  

Kajian dari pendapat diatas tentang hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya mengalami 

perubahan tingkah laku dari hasil belajar yang mencakup bidang koenitif, afektif, 

dan psikomotorik sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir mengatasi 

permasalahan yang diakhiri dengan proses evaluasi sebagai pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Hasil belajar dapat diketahui dengan melakukan penilaian-penilaian 

tertentu yang menunjukkan sejauh mana kriteria-kriteria penilaian telah tercapai. 

Penilaian dilakukan dengan memberikan tes. Hal-hal yang dapat di amati 

dan di ukur dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan prestasi belajar 

secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan 

prilaku yang bersangkutan. Masalah yang dihadapi adalah sampai dimana hasil 

belajar yang telah dicapai. Proses belajar tidak mungkin dicapai begitu saja, 

banyak factor yang mempengaruhi sehingga seorang anak mampu mencapai hasil 

atau keberhasilan dalam belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian menggunakan kombinasi dari metode penelitian kualitatif 

dan metode kuantitatif secara berimbang. Dalam menemukan informasi data 

dengan kualitatif. Tetapi dalam perolehan dan penghitungan data menggunakan 

data kuantitatif.  

 

Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian  

Subjek penelitian adalah peserta didik kelas IV SD Negeri Kebonagung 3 

Demak. Jumlah peserta didik ada 30 yang terdiri dari 17 laki – laki dan 13 

perempuan. Tempat penelitian di SD Negeri Kebonagung 3 Demak. Letak sekolah 

yang strategis dipinggir jalan raya Semarang-purwodadi pada Km 36, yang 

berdampingan dengan kantor dinas UPTD Dikbud Kecamatan Kebonagung. 

Tepatnya di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. 

Waktu penelitian antara bulan Agustus – Oktober 2018 pada semester I yaitu: Pra 

siklus pada hari Rabu, 15 Agustus 2018. Siklus I pada hari Rabu, 29 Agustus 

2018. Siklus II pada hari Rabu, 12 September 2018. Pelaksanaan perbaikan 

dibantu oleh teman sejawat / guru senior yang melakukan pengamatan saat proses 

pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri Kebonagung 3 Demak yang telah 

member izin atas pelaksanaan perbaikan dan dukungan sampai selesai penelitian. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari dua tahap yaitu: Persiapan Penelitian dan 

Pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahap akan diuraikan sebagai berikut: 

Persiapan Penelitian sebagai berikut yaitu melakukan observasi awal di kelas IV 
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SD Negeri Kebonagung. Berdiskusi dengan teman sejawat. Menyusun rencana 

pembelajaran yang dilengkapi Lembar Kerja Siswa. Menyiapkan alat dan bahan, 

serta lembar pengamatan. Membuat lembar observasi meliputi check list dan 

rubrik nilai untuk menilai performance guru dan untuk menilai keaktifan peserta 

didik saat kerja kelompok serta tes individu.  

Pada pelaksanaan penelitian ada empat langkah yang ditempuh pada setiap 

siklus yaitu sebagai berikut a) Perencanaan, dalam tahap perencanaan meliputi 

pengenalan metode eksperimen, membagi peserta didik ke dalam kelompok-

kelompok, serta menyiapkan semua alat dan bahan yang perlukan dalam proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. b) Pelaksanaan Tindakan, merupakan 

pelaksanaan metode eksperimen yang dilakukan untuk tiap siklus. c) Pengamatan, 

observer/pengamat ikut terlibat dalam pembelajaran. Pengamatan dilakukan 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 

yang sudah disiapkan. Hasil dari pelaksanaan tindakan yang meliputi hasil 

observasi, hasil tes, dan hasil pekerjaan peserta didik dianalisis yang hasilnya akan 

digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

d) Refleksi, merupakan kegiatan mengulas secara teliti dan detail tentang 

perubahan yang terjadi pada peserta didik, pada suasana pembelajaran di kelas 

dengan guru.  

 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan datanya adalah dengan: Observasi, wawancara, 

dokumentasi. Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing teknik pengumpulan 

datanya. Teknik observasi berperanserta. Pengamatan langsung/observasi yang 

dilakukan oleh observer saat peneliti melakukan action, peneliti ikut terlibat 

aktifitas eksperimen dengan peserta didik kelas IV SD Negeri Kebonagung 3. 

Peneliti ikut melakukan eksperimen, dengan membimbing apabila ada yang 

mengalami kesulitan, ikut merasakan apa yang dilakukan oleh sumber data saat 

eksperimen bila lampu belum bias menyala, atau letak dan cara merangkaikan 

kabel belum benar saat eksperimen, sehingga dalam pengamatan untuk 

memperoleh data lebih teliti, lengkap, tajam, dan mengetahui makna serta perilaku 

yang nampak dari peserta didik. 

Teknik wawancara menggunakan wawancara terstruktur, yaitu 

pengumpulan data yang sudah diketahui tentang informasi seputar penggunaan 

metode eksperimen. Pengumpul data sudah nenyiapkan instrumen berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis, misalnya bagaimana agar lampu dapat menyala 

terang pada sumber energy alternative kentang, bagaimana cara merangkai kabel 

dan logam yang benar, keaktifan dan suasana belajar peserta didik untuk 

memeperoleh peningkatan hasil belajar dicatat dan direkam dengan detail. 

Pengumpul data dalam memperoleh data dari hasil wawancara menggunakan buku 

catatan dan handphone. 

Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data dengan memeriksa, 

mencatat, merekam atau memperoleh gambar dari yang diperiksa. Pengumpul data 
dalam memperoleh data agar dapat didokumentasikan menggunakan alat bantu 

hand phone dan kamera digital. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: Silabus yang digunakan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat, 
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laporan tugas peserta didik, nilai hasil tes peserta didik / daftar nilai, hasil diskusi 

peserta didik. Rekaman vedio suasana belajar saat melakukan eksperimen. 

 

Teknis Analisis Data 

Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yaitu: 

Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Pengumpulan data dilakukan secara terus menetrus dengan fokus pengamatan 

ditekankan pada : Kegiatan guru dalam penggunaan metode eksperimen, pengaruh 

bagi peserta didik dan hasil nilai tes individu terhadap hasil belajar dalam 

penggunaan metode eksperimen. Selanjutnya adalah reduksi data dengan membuat 

tabel yang berisi penjawaban terhadap masalah yang diteliti tentang pelaksanaan 

penggunaan metode eksperimen. Setelah itu data disajikan dalam bentuk gambar, 

matrik dan skema dan dilanjut penarikan kesimpulan. 

Analisis data yang digunakan untuk menilai hasil tes peserta didik diukur 

menggunakan rumus: 

 
Keterangan:  

P = Tingkat keberhasilan  

n = Skor Perolehan  

N= Jumlah Soal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pada tahap perencanaan yang pertama pengenalan penggunaan metode 

eksperimen, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok, menyiapkan 

semua alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Menyiapkan instrumen pengamatan dan menyiapkan alat evaluasi. 

Dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 di Kelas IV SD Negeri 

Kebonagung 3 Demak menggunakan langkah pembelajaran metode eksperimen. 

Langkah pertama mengkonstruktivisme, guru menampilkan rangkaian kabel, 

logam, koin, dan kentang atau buah-buahan. Guru meminta beberapa peserta didik 

maju untuk menggabungkan dan menyusun rangkaian kabel pada kentang seperti 

pada gambar di buku mereka. 

Tanya jawab guru dan peserta didik juga dengan teman sebangkunya tentang 

cara membuat sumber energy alternative dari kentang. Inquiri dilakukan dengan 

meminta peserta didik maju didepan kelas untuk bereksperimen agar dapat 

menemukan sendiri dengan caranya sendiri tentang berbagai sumber energy 

alternative selain kentang atau dengan buah-buahan. Guru memberi rambu-rambu 

tugas yang akan dilakukan untuk kerja kelompok. Langkah selanjutnya dengan 

pemberian tugas kelompok. Guru membimbing yang mengalami kesulitan. 

Dilanjutkan penyimpulan hasil belajar dilakukan guru dan peserta didik sekaligus 

merefleksi hasil belajar. Dilanjutkan dengan pemberian tugas individu dan 

penilaian. Pada siklus I pengamatan pada peserta didik saat pelaksanaan metode 

eksperimen secara berkelompok yang terdiri dari 5 orang, sebagian besar sudah 

serius dan terlihat sibuk. Ketika lampu LED dapat menyala mereka sangat senang 
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dan bersorak Horee dengan bangga. Terjalin kebersamaan yang kompak. Mereka 

menjadi berani mencoba dan mereka-reka bila ada rangkaian yang keliru sehingga 

saling menyempurnakan. Walaupun begitu masih beberapa kelompok yang 

kesulitan belum bisa menyala lampu LED nya karena cara merangkaikan kabel 

masih ada yang terbalik. Eksperimen pertama dengan 7 buah kentang ukuran 

sedang ada 4 kelompok yang dapat menyala terang. Mereka mencoba perpaduan 

dengan 2 buah kentang, 3 buah mangga, dan 3 buah jambu biji. Nyala lampu agak 

redup. Kelompok lain juga mencoba mengkombinasi kentang dengan buah tetapi 

buah tomat dan apel. Yaitu 2 buah kentang, 4 buah tomat, dan 3 buah apel nyala 

lampu juga agak redup. Untuk kelompok lainnya lagi juga tak kalah berinovasi 

dengan 2 buah kentang, 5 buah jeruk, dan 3 buah pir namun nyala lampu agak 

redup. 

Pengamat yang mengamati aktivitas guru dalam mengelola kelas sudah baik 

dalam menyampaikan metode eksperimen. Pemberian bantuan pada peserta didik 

sudah merata. Pemahaman materi menjadi pengalaman berharga yang lama 

diingat. Hal tersebut menjadikan hasil evaluasi belajar dapat meningkat, dari rata-

rata kelas saat pra siklus 61, pada siklus I mencapai rata-rata 74. Tetapi masih 

diambang cukup dan masih belum memuaskan. Karena masih ada 7 peserta didik 

yang belum mencapai ketuntasan. Target ketuntasan diatas 80%. 

Tabel 1. Analisis data Kemampuan peserta didik 

Penggunaan metode eksperimen Siklus I 

Aspek 

Yang dinilai 

Sangat 

Mampu 

86-100 

Mampu 

70-85 

Kurang 

mampu 

56-69 

Tidak 

mampu 

40-55 

 Konstruksi 9 12 6 3 

Inquiri 8 13 5 4 

tanya 8 14 4 4 

 kelompok 12 10 4 4 

model 9 9 7 5 

refleksi 12 9 5 4 

Penilaian 8 12 6 4 

Prosentase 31% 38% 18% 13% 

 Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Tabel 2. Analisis data tentang Pengaruh penggunaan metode metode 

eksperimen Siklus I 

Pengaruh metode eksperimen siklus I 

Aspek 

Yang dinilai 

Sangat 

Tampak 86-

100 

Tamp

ak 

70-85 

Kurang 

tampak  

56-69 

Tidak tampak 

40-55 

Keaktifan 12 9 5 4 

Keberanian 11 8 6 5 

Kerjasama 12 8 5 5 

Pemunculan ide 

baru 
9 8 8 5 

Prosentase 37% 28% 19% 16% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 
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Berdasar tabel diatas terlihat bahwa 38% peserta didik pada kategori 

mampu dalam mengkonstruksi, menemukan, bertanya, bekerja sama dalam 

kelompok, menampilkan contoh atau model, merefleksi, untuk mendapatkan nilai 

yang maksimal pada eksperimen sumber energy alternative pada kentang.  

Hasil analisis tentang pengaruh penggunaan metode eksperimen terlihat 

pada tabel 3. Dari table tersebut terlihat bahwa peserta didik sudah dalam kategori 

sangat (37%) dalam keaktifan, keberanian, kerjasama, dan pemunculan ide baru 

pada pelaksanaan eksperimen dari sumber energy alternative pada kentang.  

 

Tabel: 6. Analisis Hasil Belajar siklus I 

Siklus 1 

No Rentang Frekuensi 

1 86-100 2 

2 70-85 21 

3 56-69 7 

4 40-55 - 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

  

Tabel 7. Evaluasi metode eksperimen Siklus I 

Aspek yang dinilai 

Jawaban 

Lengkap 

dan 

Benar 

Cukup 

Lengkap 

Jawaban 

Kurang 

Lengkap 

Tidak 

lengkap 

86-100 70-85 56-69 40-55 

Mendiskripsikan Manfaat energy 

alternative dalam kehidupan 

seharihari. 9 12 5 4 

Menjelaskan laporan hasil 

eksperimen tentang energy 

alternative 11 12 4 3 

Mendemonstrasikan hasil 

eksperimen tentang energy 

alternative 10 13 4 3 

Prosentase 34% 41% 14% 11% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dari tes individu terlihat pada 

tabel 4. Rata-rata nilai mencapai 72, Capaian ketuntasan yang cukup. Dari data 

tersebut masih ada 7 peserta didik yang yang belum tuntas. Perolehan nilai pada 

rentang 86- 100 ada 2 peserta didik. Pada rentang 70-85 ada 21 peserta didik. 

Peningkatan hasil belajar dari pra siklus nilai rata-rata 61 naik 11 poin menjadi 72. 
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Refleksi, dalam menampilkan gambar dan memaparkan contoh- contoh 

model hendaknya tidak terlalu cepat agar peserta didik lebih cermat memahami 

konsep yang dipelajari. Bila agak perlahan peserta didik bisa akan mudah 

memahami materi sumber energy alternative dari kentang. Berdasar kondisi 

tersebut masih ada 7 peserta didik yang belum tuntas akan dilanjut pada siklus II. 

 

Siklus II 

Menyusun rencana pembelajaran dengan langkah metode eksperimen, 

aktifitas kegiatan berfokus pada pengaruh penggunaan metode eksperimen dan 

hasil evaluasinya. Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 5 September 2018. 

Aktivitas pembelajaran yang menjadi fokus penilaian yaitu mengamati aktivitas 

eksperimen dengan teman sebangku. Langkah awal guru menampilkan alat dan 

bahan secara terpisah-pisah. Peserta didik diminta menyusun bagaimana cara 

membuat rangkaian agar dapat menghasilkan sumber energy alternative dari 

kentang. Peserta didik ditunjuk acak untuk maju menjelaskan dan 

mendemonstrasikan cara membuat sumber energy alternative dari kentang. 

Aktivitas pembelajaran pada siklus kedua sangat aktif. Peserta didik berebut ingin 

maju mencoba merangkai cara membuat sumber energy alternative dari kentang. 

Kemampuan bertanya sudah tampak. Suasana eksperimen sebagian besar sudah 

lancar merangkai kabel dan dalam bereksperimen energy alternatif. Ketika lampu 

LED belum dapat menyala mereka sudah dapat mengatasi sendiri dengan menukar 

pada rangkaian sebelahnya. Kebahagiaan mereka tampak ketika lampu dapat 

menyala tanpa kesulitan. Mereka terlihat sangat senang. Kreativitas mereka 

semakin bagus. Mereka menjadi berani mencoba dan mereka-reka bila ada 

rangkaian yang keliru saling menyempurnakan. Hanya ada beberapa kelompok 

yang belum bisa menyala lampu LED nya karena cara merangkaikan terbalik. 

Pengamat yang mengamati aktivitas guru dalam mengelola kelas sudah baik. 

Sebagian besar peserta didik lancar merangkai dalam eksperimen. Hasil evaluasi 

belajar peserta didik meningkat. terbukti dari rata-rata kelas saat siklus I adalah 72. 

Pada siklus II mencapai 84. Masih ada 2 peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan.  

Hasil pengamatan pada siklus II partisipasi peserta didik dalam setiap 

kegiatan terlihat sangat aktif bahkan ada yang saling berebut. Ada 2 peserta didik 

yang belum tuntas ingin maju. Setelah maju, pemasangan kabel dan koin pada 

buah terbalik-balik. Hal itu mengundang tawa seluruh temannya, tetapi 

semangatnya bagus. Suasana pembelajaran menggairahkan. Pengamatan pada guru 

sudah mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik, pemberian motivasi 

sudah bagus. Karena terbawa arus yang menyenangkan. Hasil ketuntasan 

maksimal. Naik 12 point dari siklus I. 
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Tabel 7. Analisis Hasil Belajar Siklus II 

Siklus 2 

No Rentang Frekuensi 

1 86-100 18 

2 70-85 10 

3 56-69 2 

4 40-55 - 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Tabel 8. Evaluasi metode eksperimen Siklus II 

Aspek yang dinilai 

Jawaban 

Lengkap 

dan 

benar 

Cukup 

Lengkap 

Jawaban 

kurang 

lengkap 

Tidak 

lengkap 

  86-100 70-85 56-69 40-55 

Mendiskripsikan Manfaat energy 

alternative dalam kehidupan 

seharihari. 12 13 2 - 

Menjelaskan laporan hasil 

eksperimen tentang energy 

alternative 12 14 1 - 

Mendemonstrasikan hasil 

eksperimen tentang energy 

alternative 12 13 1 1 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Berdasar tabel hasil ketuntasan belajar pada pennggunaan eksperimen sudah 

maksimal. Sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran eksperimen. Aktivitas 

pembelajaran berlangsung menggairahkan. Dari kerja kelompok dan tugas 

individu peserta didik sangat asik dan sibuk mencoba berganti-ganti dari satu jenis 

buah ke buah lain dengan bongkar pasang rangkaian kabel. Saking asiknya ketika 

bel istirahat berbunyi mereka enggan beristirahat. 

Hasil refleksi pada aktivitas guru mulai perencanaan sudah dipersiapkan 

dengan sempurna, proses pembelajaran sudah maksimal, pada saat refleksi guru 

terbawa dalam suasana senang dengan peserta didiknya sehingga lupa tidak 

menanyakan pada peserta didiknya tentang kesulitan apa yang diperoleh dari 

materi yang diajarkan.  
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Tabel 9. Perbandingan Kategori Nilai Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Jumlah Aktifitas Pra Siklus Siklus I Siklus II 

40 -55 -  -  -  

56 – 69 7 23% 7 23% 2 7% 

70 – 85 8 27% 21 70% 10 33% 

86 - 100 15 50% 2 7% 18 60% 

Jumlah Siswa dan 

prosentase 

30  

100% 

30  

100% 

30  

100% 

Rata-rata Nilai 

 

61 72 84 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasar dari perolehan data siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan hasil belajar IPA tentang 

kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV SD Negeri Kebonagung 3 

Demak terbukti.  

2. Penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan hasil belajar IPA tentang 

kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV SD Negeri Kebonagung 3 

Demak terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Hasil evaluasi penggunaan metode eksperimen untuk meningkatan hasil belajar 

IPA tentang kentang sebagai sumber energi alternative di kelas IV SD Negeri 

Kebonagung 3 Demak Dengan hasil nilai pada pra siklus rata-rata nilai 61. Pada 

siklus I rata-rata nilai 72, pada siklus II rata-rata nilai 84. Besarnya peningkatan 

dari siklus I ke Siklus II sebesar 12 poin.  

 

Saran 

Guru hendaknya kreatif memilih dan menciptakan model pembelajaran, 

yang dapat memotivasi peserta didik untuk selalu ingin tahu dengan mencoba atau 

bereksperimen sehingga timbul kreatifitas dan inovasi peserta didik. 
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