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ABSTRAK 

Permasalahan mendiskripsikan tentang keaktifan belajar siswa kelas IX-G 

SMP Negeri 281 Jakarta pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode eksperimen. Mendiskripsikan tentang penerapan metode eksperimen dapat 

meningkatkan penguasaan konsep tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada 

siswa kelas IX-G SMP N 281 Jakarta. Tujuan penelitian ini Mendiskripsikan 

tentang keaktifan belajar siswa kelas IX-G SMP Negeri 281 Jakarta pada saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen. Mendiskripsikan 

tentang penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan penguasaan konsep 

tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada siswa kelas IX-G SMP N 281 

Jakarta.   

Hal ini ditunjukkan penerapan Metode Eksperimen dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan presentase pada Pra-Siklus 

sebesar 42%, Siklus I sebesar 77%, Siklus II sebesar 100% 

 

Kata Kunci : Eksperimen, Prestasi Belajar Siswa, Ekresi Manusia  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Melihat kondisi sekarang ini, sekolah masih dianggap sebagai suatu 

aktivitas yang menyenangkan bagi siswa justru di luar jam pelajaran, tetapi jika di 

dalam jam pelajaran merupakan  suatu aktivitas yang membebani bagi siswa. 

Belum ada penelitian yang khusus mengkaji tentang hal tersebut, tetapi sepanjang 

pengamatan penulis, jika para siswa berada di dalam kelas mereka inginnya keluar 

kelas atau pulang, jika ada pengumuman pulang pagi, atau libur mereka senang 

bukan kepalang, bersorak sorai, seolah terlepas dari beban berat yang 

menghimpitnya. Hal serupa juga terjadi pada diri penulis dan mungkin juga terjadi 

pada  guru yang lain. Rasanya pergi ke sekolah bukan lagi sebagai kegiatan yang 

diidam-idamkan ketika pertama kali menjadi guru, tetapi cenderung menjadi 

kegiatan rutinitas. Zamroni dalam bukunya paradigma pendidikan Masa Depan 

menjelaskan adanya lima karakter kerja guru. Kelima karakter tersebut adalah : 

pertama pekerjaan guru bersifat individualistis non Colaboratif, kedua dilakukan 

dalam ruang terisolir dan menyerap seluruh waktu, ketiga kemungkinan terjadinya 
kontak akademis antara guru, keempat tidak pernah mendapatkan umpan balik, 

dan kelima pekerjaan guru memerlukan waktu untuk mendukung waktu kerja di 

ruang kelas. 
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Dewasa ini mengapa guru sulit melakukan perubahan, diantara alasan 

tersebut  antara lain; pertama guru sering tidak jelas mengerti apa isi kurikulum 

baru ataupun perubahan yang diinginkan, kedua banyak guru meragukan 

perubahan atau pembaharuan yang ada, ketiga banyak guru lama telah bertahun-

than terbiasa dengan cara mereka yang mapan dan sudah merasa enak. Keempat 

moral guru sebagai tukang yang pasif menanti, kelima penghargaan guru yang 

kecil, keenam pendidikan guru yang statis, ketujuh tugas guru dipahami sebagai 

konservatif, kedelapan menjadi guru karena terpaksa (Erman Suparno, 2012 : 4). 

Padahal dalam sistem pendidikan kita, guru itu adalah sentral. Sebagai pusat, apa 

konsekuensi bagi guru apabila hasil pembelajaran tidak mengahasilakn generasi 

yang diharapkan. 

Kritik terhadap guru datang dari mana-mana. Musman Hadiat Madja, 20 

tahun yang lalu, mengatakan bahwa guru lebih tepat disebut melaksanakan 

mengajar saja secara tradisional dan konservatif. Tradisional karena melaksanakan 

tugas dengan mendasarkan diri pada tradisi atau apa yang telah dilaksanakan oleh 

para guru terdahulu tanpa ada usaha memperbaiki dengan daya kreasi yang ada 

padanya. Konservatif karena bertindak secara kolot menurut cara-cara lama yang 

kurang atau tidak sesuai dengan perubahan dan kemajuan jaman. Akibatnya siswa 

dijejali dengan berbagai pengetahuan sesuai kehendak guru atau kurikulum, karena 

siswa adalah ibarat botol kosong yang tidak diberi kesempatan berfikir, mengolah 

atau mencerna apalagi berkreasi.  

Disisi lain penulis melihat dan menemukan adanya ketimpangan, adanya 

ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan. Penulis sering menjumpai banyak 

siswa yang mendapat nilai 9 dalam pelajaran IPA secara tertulis namun setelah 

mereka diminta menunjukan dalam bentuk kegiatan eksperimen mereka 

mengalami kesulitan. Fenomena ini dikatakan sebagai dampak problem 

pendidikan kita : yang pertama cenderung menjadi stratifikasi sosial, kedua 

pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer the dead knowledge, 

pengetahuan yang bersifat text book ise, sudah diuraikan baik dari akar sumbernya 

maupun aplikasinya karena tersusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen 

bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan teoti-teori  

Perhatian Institusi pendidikan dinegara-negara maju telah lama tertuju pada 

pengembangan piranti dasar dan strategi pembelajaran untuk pemahaman dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, hal ini disinyalir karena banyak siswa tidak 

memiliki kemampuan atau keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam matematika 

dan sains (Barger, et al, dalam Andayani 2011), padahal keterampilan ini sangat 

penting dalam proses pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang juga telah 

melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi terhadap penyelenggaraan 

pembelajaran disemua tingkatan institusi pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya terdiri dari pendidikan formal 

seperti sekolah atau kampus. Pendidikan non formal saat ini pun telah menjamin, 

khususnya di kota Paser. Jenis pendidikan tersebut seperti Home Schooling yang 
dikhususkan untuk anak yang tidak memiliki pendidikan formal, namun tetap 

mendapatkan mutu yang setara dengan pendidikan formal. Sistem pendidikan di 

Indonesia merupakan pendidikan formal yang terdiri dari beberapa tingkat atau 

jenjang dan dibawahi oleh suatu Dinas Pendidikan atau Depdiknas. 
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Pada kurikulum 1994 sudah nampak terjadinya perubahan paradigma 

bahwa belajar bukan berbasis pengetahuan namun berbasis keterampilan. 

Selanjutnya paradigma tersebut diperkuat lagi dengan kurikulum berbasis 

kompetensi 2004 (KBK) dengan konsep pendidikan berorientasi pada kecakapan 

hidup (Depdikbud, dalam Andayani 2011). Setelah kurikulum 2004 mengalami uji 

coba maka dilakukan penyempurnaan dengan dikeluarkan peraturan menteri 

pendidikan Republik Indonesia nomor 22,23, dan 24 tahun  2006. Berdasarkan 

peraturan menteri tersebut maka pengembangan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dalam kurikulum operasional Tingkat Satuan Pendidikan atau 

sekarang disebut sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam 

Andayani, 2011). 

Tujuan utama dari pendidikan di kehidupan adalah untuk mendapatkan 

ilmu bagi manusia sehingga dapat mencetak generasi yang berkualitas dan dapat 

bersaing di era global saat ini. Untuk dapat terciptanya suatu SDM yang 

berkualitas tersebut diperlukan kemampuan dan keterampilan yang baik pada 

pihak yang berperan dalam suatu pendidikan, baik pengajar (guru) selaku 

penyampai ilmu  maupun (siswa) selaku penerima ilmu.  

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibutuhkan suatu 

SDM yang terampil dan profesional dibidangnya. Hal ini tidak terlepas dari guru 

sebagai suatu SDM yang harus baik dalam bidangnya, yakni bidang pendidikan. 

Sains merupakan salah satu bagian dari keterampilan berfikir yang harus diberikan 

kepada siswa sekolah dasar.  Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Oleh karena itu 

sebagai pendidik dan pengajar, guru diharapkan mampu menyampaikan materi 

pelajaran yang bermakna sesuai dengan tujuan pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

yang terdapat dalam kurikulum. 

Sering ditemukan di lapangan bahwa guru menguasai materi suatu subjek 

dengan baik tetapi tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Hal itu terjadi karena kegiatan tersebut tidak didasarkan pada model pembelajaran 

tertentu sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa rendah. Timbul pertanyaan 

apakah mungkin dikembangkan suatu model pembelajaran yang sederhana, 

sistematik, bermakna dan dapat digunakan oleh para guru sebagai dasar untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga dapat membantu 

meningkatkan motivasi berprestasi dan hasil belajar. Berkenaan dengan hal itu, 

maka dengan memperhatikan berbagai konsep dan teori belajar dikembangkanlah 

suatu metode eksperimen.  

Guru sebagai salah satu faktor yang berperan sangat penting dalam 

keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dituntut 

kemampuannya untuk dapat menyampaikan bahan pengajaran kepada siswa 

dengan baik. Salah satu dalam penggunaan metode yang tepat dan dapat dan dapat 

memanfaatkan media dalam penyampaian pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) diataranya adalah dengan menggunakan metode eksperimen. Mengajar 
hanya mengandalkan ceramah saja sulit bagi siswa untuk bisa memahami materi 

yang disampaikan guru. Belajar Ilmu Pengetahuan Alam hanya dengan membaca 

buku, medengarkan penjelasan-penjelasan, dihafal dan kemudian mengerjakan tes-

tes ulangan saja, tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh 
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anak didik sendiri adalah hampa, dan tidak mempunyai pengalaman yang berarti 

bagi anak didik.    

Selama ini, guru sekolah dasar dalam menyampaikan materi pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) cenderung menggunakan metode ceramah dan tidak 

menggunakan media / alat peraga, penyebabnya antara lain : minimnya 

pengetahuan guru mengenai cara mengoperasikan alat peraga yang sudah ada, 

takut rusak, tidak bisa menggunakan, kurang kreatif, tidak adanya alat peraga 

disekolah, malas otak-atik alat peraga, dianggap membuang waktu dan sebagainya. 

Metode pembelajaran banyak jenisnya beragam yang masing-masing memilki 

kelebihan dan kelemahan, maka pemilihan metode yang sesuai dengan topik atau 

pokok bahasan yang akan diajarkan harus betul-betul dipikirkan oleh guru yang 

akan menyampaikan materi pelajaran. 

Salah satu metode yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas siswa 

dalam proses belajar mengajar adalah metode eksperimen, karena penggunaan 

metode eksperimen aktifitas tidak hanya didominasi oleh guru saja, melainkan 

siswa akan terkibat secara fisik, emosional, dan intelektual. Oleh karena itu 

penggunaan metode dan media yang kreatif dan inovatif akan menghantarkan 

pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Dalam hal ini tentu ditujukan pada 

guru sebagai pelaku utama dan ujung tombak daalm pendidikan. Guru sangat 

diharapkan dan mampu menggunakan metode yang relevan dan memudahkan 

siswa dalam menerima pelajaran. 

Sebagai pengelola kelas yang baik maka guru harus memberikan 

kesempatan kepada siswa dan mendorongnya untuk belajar mandiri, secara 

bertahap sehingga sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan kepada guru 

yang pada akhirnya memiliki kemampuan dalam membimbing kegiatannya 

sendiri. Sebagai guru peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab 

yang utama. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan memaksimalkan perencanaan proses 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran disemua mata pelajaran yang 

diajarkan disekolah dasar. 

Penelitian ini dilakukan atas dasar  adanya masalah-masalah konkrit yang 

terjadi di SMP Negeri 281 Jakarta Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. 

Diantaranya adalah siswa suka belajar secara individu, kondisi orang tua siswa 

banyak kaum buruhnya, prestasi belajar siswa masih di bawah Standart Ketuntasan 

Belajar Minimal (SKBM) yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, jumlah 

siswa yang relatif kecil, serta cara belajar siswa masih kurang efektif. Disamping 

itu masih banyak guru yang meggunakan metode ceramah, sehingga pemahaman 

yang diterima siswa hanya bersifat kognitif. Permasalahan inilah yang 

menyebabkan prosentase keberhasilan siswa menurun, khususnya dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) prosentase keberhasilan hanya mencapai 

50%, di bawah Standar Ketuntasan Belajar Minimal yaitu 60%. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dicari jalan keluar, dengan 
melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul : ”PENERAPAN METODE 

EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 

DALAM MATA PELAJARAN IPA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA 
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PADA SISWA KELAS IX-G SMP NEGERI 281 JAKARTA TAHUN AJARAN 

2017/2018 SEMESTER GANJIL”. 

Dengan diterapkannya metode eksperimen tersebut diharapkan siswa dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya secara optimal. Mengingat pentingnya 

penguasaan tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Dasar akan 

berdampak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu (SLTP). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah keaktifan belajar siswa kelas IX-G SMP Negeri 281 Jakarta 

pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen ? 

2. Apakah penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan penguasaan konsep 

tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada siswa kelas IX-G SMP Negeri 

281 Jakarta ? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendiskripsikan tentang keaktifan belajar siswa kelas IX-G SMP Negeri 281 

Jakarta pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen. 

2. Mendiskripsikan tentang penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan 

penguasaan konsep tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada siswa kelas 

IX-G SMP N 281 Jakarta.  

 

Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan semangat belajar siswa dalam memahami penguasaan 

tentang penyesuaian diri makhluk hidup. 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam memahami penguasaan tentang 

penyesuaian diri makhluk hidup. 

c. Memberikan cara belajar aktif dan kreatif dalam penguasaan konsep tentang 

penyesuaian diri makhluk hidup. 

2. Bagi Guru 

a. Menemukan kekurangan guru dalam menerapkan metode eksperimen dalam 

pemahaman konsep tentang penyesuaian diri makhluk hidup. 

b. Menemukan cara untuk mengatasi rendahnya pemahaman tentang 

penyesuaian diri makhluk hidup pada siswa Kelas IX Sekolah Menegah 

Pertama. 

c. Meningkatkan pengetahuan guru tentang cara menerapkan metode 
eksperimen dalam memahami konsep  penyesuaian diri makhluk hidup. 

3. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan 

metode eksperimen  Sekolah Menegah Pertama. 
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b. Peneliti lebih professional dalam melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan pendekatan pembelajaran. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode Pembelajaran IPA 

Metode pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan 

proses belajar. Pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dengan cara menarik yang 

mampu membangkitkan minat siswa untuk melaksanakan pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam 

mengajarkan satuan atau unit materi pelajaran untuk mencapai tujuan. Metode 

mengajar harus berpedoman pada prinsip belajar yang aktif, sehingga dalam proses 

belajar mengajar perhatian utama harus ditunjukan kepada murid yang belajar. 

Karena itu tidak ada satu metode mengajar yang paling baik untuk semua materi 

pelajaran dan untuk semua situasi belajar, maka guru harus menggunakan berbagai 

macam metode mengajar yang bervariasi, agar pembelajaran tidak terkesan 

membosankan bagi siswa, sehingga siswa merasa betah tinggal di kelas. 

Kokom Komalasari (2010: 56) menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode 

ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik 

tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode 

ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan metode 

diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong 

aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Metode pembelajaran adalah 

cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat 

berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. 

 

Pendekatan  Dalam Pembelajaran IPA 

Ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran IPA, antara lain : 

1. Pendekatan Proses  

Proses berfikir secara induksi yaitu, kalau dari satu rangkaian fakta atau 

informasi disampaikan suatu pemikiran yang berlaku umum yang merupakan 

suatu generasi : contoh siswa diminta mengamati ayam, itik, burung. Dari hasil 

pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwa semua jenis unggas mempunyai 

ciri-ciri yang sama yaitu berkaki dua, tidak mempunyai daun telinga, bulu 

mengandung minyak dan berkembang biak dengan cara bertelur. Dari 

kesimpulan itu diambil generalisasi bahwa unggas berkaki dua dan disebut 

ovipar ( berkembang biak dengan cara bertelur).   

2. Pendekatan Proses Berfikir Secara Deduksi 

Proses berfikir cara deduksi, yaitu suatu pendapat yang sifatnya umum 

digunakan untuk meramalkan sesuatu yang khusus. Misalnya : anak 
mempunyai konsep tentang unggas. Anak diminta mengamati angsa kemudian 

menyimpulkan bahwa binatang tersebut trmasuk unggas. 
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3. Pendekatan Inquiry (Inquiry Approch) 

Pendekatan Inquiry merupakan pendekatan dengan menyelidiki dan 

mencari, sehingga proses dan hasil penyelidikan sama hasilnya. Setiap pokok 

bahasan mengandung pokok-pokok atau bahan pelajaran yang sifatnya dapat 

membimbing anak untuk melakukan berbagai percobaan atau kegiatan. 

Percobaan yang dilakukan oleh siswa merupakan percobaan yang sifatnya 

Inquiry (penemuan) dan hasilnya bergantung kepada ketelitian anak bekerja dan 

bahan-bahan yang tersedia. Jadi mungkin jawabannnya berbeda-beda untuk 

setiap tempat, tetapi konsep dasar yang diperolehnya akan bersifat universal. 

Perkataan “inquiry” (inquire) berarti menanyakan, menyelidiki, 

memeriksa. Proses-proses mental dalam inquiry meliputi : merumuskan 

problema, mendesain eksperimen, melaksanakan eksperimen, mengorganisir 

data, menaganalisis data, menarik kesimpulan. Selain itu juga adanya sikap 

jujur, objektif, hasrat ingin tahu, terbuka, mau menerima gagasan-gagasan baru 

atau pendapat orang lain, dsb. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry harus meliputi pengalaman-

pengalaman yang menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses 

inquiry. 

Pendekatan inkuiri merupakan unsur pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran dengan pendekatan 

CTL menurut Trianto (2011: 10), adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkanya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual yaitu Constructivism, Inquiry, 

Questioning, Learning Community, Modelling, Reflection, dan Authentic 

Assesment. 

4. Pendekatan Pemecahan Masalah (Problem Solving Approach) 

Melalui pendekatan ini siswa dilatih untuk belajar memecahkan 

masalah. Hal ini sangat berkaidah untuk menanamkan sikap ilmiah pada diri 

siswa. 

Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPA 

Ruang lingkup mata pelajaran IPA meliputi dua aspek : 

1. Kerja ilmiah yang mencakup : penyelidikan / penelitian, berkomunikasi, 

pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah.  

2. Pemahaman Konsep dan Penerapannya, yang mencakup : 

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

dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

b) Benda / materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi, benda padat, benda 

cair dan benda gas. 

c) Energi dan perubahnnya meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 
d) Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat (salingtemas) merupakan 

penerapan suatu karya teknologi sederhana termasuk merancang dan 

membuat. 
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Hakikat Pembelajaran IPA 

IPA didenifisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, tetapi 

juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dan pengamatan 

ilmiah menekankan pada hakikat IPA. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA, dimana 

konsep-konsepnya diperoleh melalui suatu proses dengan menggunakan metode 

ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah kemudian diperoleh hasil (produk).    

 

Prestasi Belajar IPA 

Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. 

Perubahan ini merupakan pengalaman tingkah laku dan yang kurang baik menjadi 

lebih baik. Pengalaman dalam belajar merupakan pengalaman yang dituju pasti 

hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di sekolah.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah 

siswa melakukan kegiatan belajar. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat 

diketahui dengan mengadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Disamping itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru 

dalam proses belajar mengajar IPA. 

Sejalan dengan prestasi belajar, maka dapat diartikan bahwa prestasi 

belajar IPA adalah nilai yang diperoleh siswa setelah melibatkan secara langsung / 

aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) 

dan psikhomotor (ketrampilan) dalam proses belajar mengajar IPA.  

 

Sistem Ekskresi Pada Manusia 

Metabolisme merupakan suatu proses pembentukan dan penguraian zat 

yang terjadi di dalam tubuh manusia yang memungkinkan berlangsungnya aktifitas 

hidup. Zat-zat sisa metabolisme ini lalu dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 

sistem ekskresi. Sistem Ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa-sisa metabolisme 

dalam tubuh (contohnya : keringat yang dikeluarkan melalui kulit). Alat Ekskresi 

pada manusia terdiri atas paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Lexy Moleong. J, (2014:6) bahwa: 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah”. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

pendekatan kualitatif yang dilakukan pada satu kelas yang bertujuan untuk 

memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Data diperoleh dalam bentuk verbal 
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dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi hasil belajar dalam mata pelajaran  

IPA. 

Menurut tim pelatih PGSM (2018:6) “PTK merupakan suatu bentuk kajian 

yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dan tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki 

kondisi dimana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan”. Sedangkan 

tujuan PTK adalah mengembangkan ketrampilan guru untuk menanggulangi 

berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di 

sekolahnya sendiri. (Tim pelatih PGSM, 2018: 15). 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengalaman peneliti selama 

melaksanakan pembelajaran. Dari pengalaman dapat diketahui bahwa guru dalam 

pembelajarannya masih bersifat konvensional, yaitu proses pembelajaran yang 

masih terpusat pada guru (teacher centered). Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I 

terdiri dari dua pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan  2 serta evaluasi dari pertemuan 

1 dan  2. Siklus II juga terdiri dari dua pertemuan, yaitu pertemuan 3 dan  4, serta 

evaluasi dari pertemuan 3 dan  4. setiap siklus terdiri dari tahap yaitu 

merencanakan tindakan (planning), melakukan tindakan (action), mengamati 

tindakan (observation), dan melakukan refleksi (reflection). Langkah-langkah PTK 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Tim peneliti proyek PGSM, 2018:7) 

Keterangan: Rencana Tindakan Pelaksanaan Tindakan melakukan tindakan 

observasi refleksi dst. 

Pada tahap siklus I, peneliti berusaha untuk merencanakan tindakan, 

melaksanakan tindakan mengamati, dan merefleksi selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, setelah melakukan refleksi biasanya akan muncul kekurangan-

kekurangan yang perlu dilakukan tindakan atau pengamatan ulang pada siklus II 
sehingga tahap-tahap pada kegiatan siklus 2 diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada siklus 1. 
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Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah dengan penerapan metode 

eksperimen untuk meningkatkan prestasi hasil belajar siswa tentang penyesuaian 

diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam mata pelajaran IPA pada siswa 

Kelas IX SMP N 281 Jakarta, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jumlah 

siswa pada penelitian ini adalah 31 siswa. Ada beberapa alasan mengapa sekolah 

tersebut sebagai lokasi penelitian, diantaranya adalah: 

1. Sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar IPA yang rendah, hal ini 

disebabkan karena karakteristik yang dimiliki siswa beraneka ragam, di 

antaranya sebagian besar mata pencaharaian orang tua siswa  sebagai petani 

(berasal dari keluarga miskin), dalam arti kurang memperhatikan pendidikan 

anaknya. Disamping itu ada juga faktor lain, misalnya sikap dan cara-cara guru 

dalam membelajarkan siswa masih kurang berorientasi pada aktivitas siswa. 

2. Rata-rata latar belakang pendidikan siswa SMP N 281 Jakarta berasal dari 

siswa  yang tidak masuk ke sekolah unggulan, sehingga kebanyakan tidak 

berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru karena takut salah, dalam 

kerja kelompok hanya dimonopoli oleh beberapa siswa yang pandai dan 

pemberani saja, sedangkan siswa yang kurang pandai cenderung pasif dan tidak 

terampil untuk mencari tahu informasi yang baru. 

3. Civitas akademika SMP N 281 Jakarta, terutama guru dan kepala sekolah 

memberikan peluang dan sambutan yang positif, bila sekolahnya dijadikan 

penelitian, karena dampaknya siswa mendapatkan warna pembelajaran yang 

inovatif, yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 281 Jakarta yang beralamat di Jalan 

Kerja Bhakti, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan September  2017 sampai dengan November 2017 pada semester I tahun 

pelajaran 2017 – 2018. Penelitian yang dilaksanakan terbagi dalam dua siklus. 

Siklus I dilaksanakan tanggal 28 September s/d 05 Oktober 2017 dan siklus II 

dilaksanakan tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2017. 

 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi kegiatan mengklarifikasikan 

data, penyampaian data, dan penilaian keberhasilan tindakan. Kegiatan klasifikasi 

data merupakan kegiatan memilih-milih data yang telah terkumpul kemudian 

mengelompokannya sesuai dengan jenis datanya. Kegiatan penyajian data 

dilakukan dengan menyusun kumpulan informasi yang diperoleh dari kegiatan 

klasifikasi data hasil secara naratif (cerita) maupun statistik (berupa angka). 

Naratif merupakan deskripsi data kualitatif  hasil observasi, wawancara dan 

catatan lapangan. Berlangsungnya proses belajar mengajar dan melalui hasil 

wawancara dengan beberapa siswa. Indikator yang dijadikan sebagai penentu 
tingkat keberhasilan motivasi aktifitas belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran. 
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Prosedur Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian dilaksanakan 2 siklus yang terkait dengan materi pokok tentang sistem 

eksresi pada manusia. Pelaksanaan penelitian terdiri dari tahap-tahap penelitian 

kelas yang terdiri atas pengamatan awal, siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus terdiri 

dari 4 tahap, yaitu menrencanakan tindakan (planning), melaksanakan tindakan 

(action), mengobservasi tindakan (observation), dan merefleksi tindakan 

(reflection).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Penelitian 

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara 

klasikal jika siswa yang mendapat nilai 70 lebih dari atau sama dengan 85%, 

sedangkan seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub 

pokok bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 70.  

Pada Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. 

Paparan  dan pembahasan hasil penelitian diskripsikan secara runtun sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Paparan data dibedakan dalam tiga 

tahapan yaitu hasil refleksi awal, hasil siklus I dan II. Untuk pembahasan hasil 

penelitian akan memperhatikan pedoman pengambilan keputusan yang telah 

ditetapkan pada Bab sebelumnya. 

1. Pra-Siklus 

Sebelum dilakukan pembelajaran dengan metode Eksprimen pada 

tindakan siklus I, peneliti melakukan refleksi terlebih dulu dengan mengamati 

hasil belajar siswa di kelas. Sehingga dapat diperoleh persentase tentang nilai 

hasil belajar IPA siswa kelas IX-G/1 SMP Negeri 281 Jakarta, dapat dijelaskan 

rincian perolehan ketuntasan siswa pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Rekapitulasi Kategori 

Hasil Belajar IPA Refleksi Awal / Pra Siklus 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 13 42 % 

2 Tidak Tuntas 18 58 % 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Hasil penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas 

dengan menggunakan metode ceramah tanpa penggunaan metode eksperimen 

adalah sebesar 42% dan jumlah siswa yang tidak tuntas presentasinya sebesar 

58%. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat dalam proses pembelajaran, akibatnya 

menyebabkan hasil belajar siswa kurang maksimal dan banyak siswa yang 

belum memperoleh ketuntasan nilai dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

peneliti mengambil kesimpulan untuk menerapkan penggunaan metode 

eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

yang lebih bervariatif dan menarik. Karena hasil perolehan Pra-Siklus masih 

jauh di bawah nilai kriteria, maka peneliti memutuskan untuk menerapkan 
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metode tersebut di dalam Siklus I dan Siklus II dan siklus lanjutan jika di 

perlukan.  

2. Siklus I 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar IPA Siklus I 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 24 77 % 

2 Tidak Tuntas 7 23 % 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Hasil penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dijelaskan bahwa siswa dikelas yang 

tuntas dalam pelajaran IPA dengan metode eksperimen adalah sebanyak 24 

siswa atau sebesar sebesar 77% sebaliknya sebesar 23% siswa masih belum 

tuntas dalam penerapan metode eksperimen.  Dikarenakan hasil pembelajaran 

siklus I masih banyak siswa yang belum mendapatkan nilai kriteria ketuntasan, 

untuk itu perlu dilakukan tindakan siklus II guna untuk memperbaiki semua 

nilai siswa kelas IX/1 SMP Negeri 281 Jakarta.  

3. Siklus II 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif 

II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi Kategori Hasil Belajar IPA Siklus II 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 31 100 % 

2 Tidak Tuntas 0 0 % 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Hasil penelitian diolah, (2017) 

Dari tabel di atas diperoleh nilai ketuntasan belajar mencapai 100% atau 

31 siswa dari 31 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan dari 

siklus I. Adanya peningkatan kemampuan siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes 

sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. 

Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan 

diinginkan guru dengan menerapkan pembelajaran dengan metode eksperimen. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil perolehan nilai Pra-Siklus, Siklus I, Siklus II, bahwa 

hasil belajar IPA siswa dengan penerapan metode eksperimen mengalami 

peningkatan. Dan dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan tindakan dan 

setelah dilakukan tindakan oleh guru terlihat mengalami peningkatan yang 

signifikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 
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melakukan tindakan observasi diperoleh hasil penilaian terhadap hasil belajar 

siswa pada pra-siklus, siklus I, siklus II dalam hasil belajar siswa dapat dijelaskan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Belajar IPA Siswa 

Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Persentase Tindakan 
Keterangan 

Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

42% 77% 100% Meningkat 

Sumber : Hasil penelitian diolah, (2017) 

Pada pra-siklus rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa di 

kelas XI/1 adalah sebesar 42%. Capaian tersebut masih jauh dari kriteria minimal, 

oleh karena itu dilanjutkan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pencapaian keberhasilan didapatkan dari 

hasil rata-rata belajar siswa melalui penggunaan metode eksperimen tersebut 

meningkat dibandingkan dengan hasil pra-siklus yang mengalami peningkatan 

sebesar 35%, Hal tersebut menunjukkan bahwa metode eksperimen dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dan pada hasilnya menunjukkan bahwa 

pencapaian penilaian pada siklus II didapatkan hasil sebesar 100% yang masuk 

dalam kategori baik, hasil ini meningkat sebesar 23%. 

Dan hasil analisis terhadap masing-masing aktivitas dari setiap siklus data 

tentang aspek yang diamati, ternyata aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan menerapkan metode eksperimen pada siklus I masih rendah, 

hal ini karena penggunaan metode eksperimen ini masih belum terbiasa, tetapi 

pada siklus II mengalami peningkatan.  Tetapi dari data yang sudah dijelaskan di 

atas, setiap siklus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Metode Eksperimen 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran IPA Materi 

Sistem Ekskresi Manusia Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 281 Jakarta Tahun 

Ajaran 2017/2018 yang telah dipaparkan selama dua siklus, hasil seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan Metode Eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA dengan presentase pada Pra-Siklus sebesar 42%, Siklus I 

sebesar 77%, Siklus II sebesar 100%.  

2. Penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

dari hasil observasi dan pengamatan memperlihatkan adanya peningkatan 

aktivitas siswa pada siklus I  hanya mencapai 50%  sedangkan pada siklus II 

mencapai 88% terdapat kenaikan aktivitas  sebesar 38% 

3. Metode pengajaran Eksperimen dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA. 
4. Metode pengajaran Eksperimen dapat menjadikan siswa merasa dirinya 

mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, 

ide dan pertanyaan. 
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Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari uraian sebelumnya agar 

proses belajar mengajar IPA lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan Metode Eksperimen memerlukan persiapan yang cukup 

matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang 

benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan Metode pengajaran 

Eksperimen dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai metode atau model pembelajaran, walau dalam 

taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan 

baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMP Negeri 281 Jakarta kelas IX/1 Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2017/2018 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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