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MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPA MATERI ISOLATOR DAN KONDUKTOR
MENGGUNAKAN METODE EXPERIMEN PADA SISWA KELAS VI SEMESTER I
SDN 1 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2015/2016.
Oleh :
Hamidah
Guru pada SDN 1 Cakranegara
Abstrak: Siswa kurang memperlihatkan rasa ketertarikan terhadap materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam karena tidak melihat secara nyata konsep-konsep yang diajarkan. Rendahnya nilai siswa juga
dipengaruhi oleh rendahnya minat untuk melakukan experimen terkait KD yang membutuhkan penalaran
dan pembuktian terhadap teori. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Apakah penggunaan
metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi isolator dan
konduktor Kelas VI SDN 1 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPA materi isolator dan konduktor pada kelas VI SDN 1 Cakranegara Tahun Pelajaran
2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan metode
eksperimen yang berguna untuk ketuntasan belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam
proses pembelajaran materi perubahan sifat benda sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa.
Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Cakranegara. Alasan peneliti memilih sekolah ini karena peneliti
adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah ini dengan menggunakan metode eksperimen dalam
pembelajaran yang belum pernah dilakukan disekolah ini. Penerapan metode experimen dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa kelas VI SDN 1 Cakranegara materi isolator dan konduktor
. Hal ini tergambar dari perolehan nilai rata-rata siswa pada tiap siklus. Siklus I nilai rata-rata siswa yaitu
72,14 dengan nilai ketuntasan belajar 66%. Pada siklus II terjadi peningkatan terhadap nilai rata-rata
siswa yaitu 80,14 dengan nilai ketuntasan belajar sekitar 83%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan
yang signifikan dari siklus ke siklus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode experiment
ini dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa SDN 1 Cakranegara materi isolator dan konduktor.
Kata Kunci : Metode, experimen, IPA, hasil, belajar.

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan
salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa di
Sekolah Dasar. Pembelajaran IPA yang
dilaksanakan di Sekolah Dasar hendaknya dapat
menumbuhkan sikap logis, kritis, dan kreatif siswa
terhadap
gejala
alam
yang
terjadi
di
lingkungannya. Hal ini bertujuan agar siswa
mampu melakukan analisis terhadap apa yang ia
pelajari, cermat dan teliti dalam mengambil
keputusan, serta mampu menalar hubungan suatu
peristiwa/gejala alam yang satu dengan yang
lainnya sehingga mampu menciptakan pola pikir
ilmiah yang kritis sejak dini.
Uraian di atas sesuai dengan hakikat
IPA yaitu IPA dapat dipandang sebagai suatu
proses dari upaya manusia untuk memahami
berbagai gejala alam. Untuk itu diperlukan cara
tertentu yang sifatnya analisis, cermat, lengkap dan
menghubungkan gejala alam yang satu dengan
gejala alam yang lain. IPA dapat dipandang
sebagai suatu produk dari upaya manusia

memahami berbagai gejala alam. IPA dapat pula
dipandang sebagai fakta yang menyebabkan sikap
dan pandangan mitologis menjadi sudut pandang
ilmiah.
Sikap dan cara pandang ilmiah ini terjadi
apabila siswa terlibat secara penuh dalam
pembelajaran
yang
sedang
berlangsung.
Pembelajaran IPA yang menarik bukan hanya
pengetahuan berupa fakta, konsep, dan teori yang
dijejalkan begitu saja kepada siswa, namun lebih
dari itu pembelajaran tersebut haruslah bermakna,
menantang, dan merangsang keingintahuan siswa
dengan
menggunakan
informasi
tentang
lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.
Siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap
logis, kritis, dan kreatif tersebut di bawah
bimbingan guru dengan cara memecahkan masalah
sederhana yang berhubungan dengan kehidupan
sehari-hari. Dengan berpikir logis, kritis, dan
kreatif siswa akan mampu merubah cara pikirnya
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menjadi lebih cinta terhadap lingkungannya sendiri
dan penciptanya.
Sesuai dengan Tujuan Pembelajaran IPA di
SD yaitu1) Memperoleh keyakinan terhadap
kebesaran Tuhan Yang Maha Esa bedasarkan
keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam
ciptaan-Nya. 2) Mengembangkan pengetahuan dan
pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif,
dan kesadaran tentang adanya hubungan yang
saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,
teknologi, dan masyarakat. 4) Mengembangkan
keterampilan proses untuk menyelidiki alam
sekitar, memecahkan masalah, dan membuat
keputusan. Meningkatkan kesadaran untuk
berperan serta dalam memelihara, menjaga dan
melestarikan lingkungan alam (Permen No.21
Tahun 2006:484).
Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas
dibutuhkan kreativitas guru dalam membelajarkan
siswanya. Seperti kecerdasan guru dalam menelaah
kurikulum, menyusun silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menggunakan
strategi, metode, dan media yang tepat, serta
mengelola kelas yang menyenangkan. Proses
pembelajaran yang efektif memerlukan strategi dan
metode/teknologi pendidikan yang tepat. Guru
sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan
penentuan metode sebelum kegiatan belajar
dilaksanakan.
Kemampuan guru dalam merancang strategi,
metode, dan media mutlak dibutuhkan. Tidak
semua metode cocok untuk sebuah pembelajaran.
Ada metode yang cocok dengan pembelajaran
tertentu, dan ada pula yang kurang sesuai.
Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran
sangat tergantung pada cara guru menggunakan
metode pembelajaran. Pembelajaran IPA dengan
menyertakan strategi, metode, dan media yang
tepat akan menumbuhkan rasa ketertarikan siswa
akan pembelajaran IPA yang dilaksanakan.
Namun pengalaman penulis di lapangan,
khususnya
di
kelas
VI
SDN
1
Cakranegara menunjukkan hal yang berbeda.
Siswa kurang memperlihatkan rasa ketertarikan
terhadap materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam karena tidak melihat secara nyata konsepkonsep yang diajarkan. Siswa kurang melihat
hubungan antara materi IPA dengan kehidupannya
sehari-hari, sehingga siswa kurang tertarik
mempelajari IPA dan pada akhirnya nilai-nilai
kuis, ulangan harian siswa menunjukkan
pencapaian hasil yang mengecewakan, belum
mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal
yang diharapkan.
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Rendahnya hasil belajar tersebut setelah
ditelusuri antara lain disebabkan oleh beberapa
siswa, kurang melakukan eksperimen yang
memadai untuk Kompetensi Dasar yang
membutuhkan
penalaran
dan
pembuktian
konsep/teori karena kurang tersedianya peralatan
eksperimen
di
sekolah. Akibatnya
guru
menyampaikan pembelajaran lebih banyak dengan
pendekatan yang biasa, sedangkan siswa hanya
dijejali dengan konsep-konsep saja tanpa
praktikum. Hal ini menjadikan siswa kesulitan
menguasai materi IPA karena pembelajaran yang
dilakukan belum mengakomodir secara optimal
kebutuhan tersebut.
Penggunaan metode eksperimen diharapkan
mampu menumbuhkan rasionalitas siswa dalam
berpikir dan bertindak, tidak hanya menerima
pendapat orang lain.
Siswa diharapkan mampu mengembangkan
kepedulian
terhadap
perkembangan
Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Penggunaan metode
eksperimen yang memberikan pembuktian dan
pengalaman nyata bagi siswa dalam pembelajaran
IPA merupakan salah satu solusi yang diharapkan
dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPA
siswa. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis
melakukan perbaikan pembelajaran melalui
Penelitian Tindakan Kelas “ Meningkatkan prestasi
belajar IPA menggunakan metode experimen pada
siswa kelas VI SDN 1 Cakranegara Tahun
pelajaran 2015/2016”.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) dengan menggunakan metode
eksperimen yang berguna untuk ketuntasan belajar
siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam
proses pembelajaran materi perubahan sifat benda
sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa.
Dalam penelitian ini digunakan tindakan-tindakan
sebagai upaya perbaikan peningkatan hasil belajar
secara terus dan berkesinambungan sampai
tercapai tujuan dan hasil yang diinginkan.
Penelitian ini dilakukan di SDN 1
Cakranegara. Alasan peneliti memilih sekolah ini
karena peneliti adalah salah satu guru yang
mengajar di sekolah ini dengan menggunakan
metode eksperimen dalam pembelajaran yang
belum pernah dilakukan disekolah ini. Penelitian
ini dilakukan pada bulan Januari 2016 sebanyak 2
siklus. 1 siklus terdiri dari 2 pertemuan.
PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, tindakan perbaikan
proses pembelajaran dilaksanakan dalam dua
siklus. Penelitian dilaksanakan selama enam kali
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tatap muka kelas. Berikut merupakan hasil dari
setiap siklus:
Siklus I
Siklus ini dilaksanakan pada Tanggal 4-10
Januari 2016. Data yang diperoleh pada siklus ini
terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan evaluasi.
1. Perencanaan
Pertemuan I, Guru mempersiapkan instrumeninstrumen yang dibutuhkan dalam tindakan
perbaikan prestasi belajar siswa yang dilaksanakan
melalui penerapan metode eksperimen seperti:
a) Mengidentifikasi masalah yang timbul selama
proses pembelajaran pada materi isolator dan
konduktor
b) Membuat rencana pembelajaranan yang
berisikan
langkah-langkah
penggunaan
metode eksperimen
c) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang
mendukung terlaksananya tindakan penelitian
berupa alat dan bahan untuk eksperimen
d) Mempersiapkan instrument penilaian, yaitu
alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar
dan lembar observasi aktivitas guru dan
lembar observasi siswa.
e) Membuat Kriteria Penilaian

6) Masing-masing kelompok menyampaikan
hasil eksperimennya di depan kelas
7) Guru dan siswa berdiskusi terkait dengan
materi pembelajaran

a.

2.

Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan
sebanyak 3 kali pertemuan dari tanggal 4 s.d 18
Januari 2016. Tempat pelaksanaan di Kelas VI
SDN 1 Cakranegara. Siklus I Pertemuan pertama
dilaksanakan hari/tanggal: 4 Januari 2016 pukul
07.30 sampai dengan 08.55 Wita. Langkahlangkah kegiatan:
a) Kegiatan pendahuluan
1) Guru memberi motivasi belajar kepada
siswa.
2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
3) Guru mengulas materi yang telah diajarkan
atau yang berkaitan dengan materi yang
akan diajarkan serta mengaitkannya dalam
kehidupan sehari-hari
b) Kegiatan Inti
1) Guru menjelaskan materi yang telah
dipersiapkan
2) Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok kecil
3) Guru menyiapkan beberapa alat yang
digunakan untuk melakukan eksperimen
4) Siswa melakukan eksperimen dengan
kelompok sesuai dengan topik yang
didapat
5) Guru melakukan bimbingan terhadap
masing-masing kelompok

c)

Kegiatan Penutup
1) Guru
menuntun
siswa
untuk
menyimpulkan materi pelajaran yang telah
disampaikan
2) Guru membagikan pos tes
3) Guru memberikan tugas rumah
4) Guru melakukan tugas rutin pada akhir
pelajaran

b.

Siklus II
Siklus ini dilaksanakan pada Tanggal 1-15
Februari 2016. Data yang diperoleh pada siklus ini
terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan evaluasi
1. Perencanaan
Pertemuan I , Peneliti bersama observer
merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap
perencanaan sebagai berikut:
a) Membuat skenario pembelajaran
b) Menetapkan materi yang akan diberikan baik
pada siklus II mengenai isolator dan
konduktor
c) Membuat lembar observasi untuk memantau
kegiatan guru dan siswa selama proses
pembelajaran berlangsung.
d) Membuat soal-soal dan jawabannya yang
akan digunakan dalam penerapan metode
experimen
e) Membuat alat evaluasi berupa soal tes hasil
belajar yang akan dikerjakan secara individu.
2.

Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan
sebanyak 3 kali pertemuan dari tanggal 1 s.d 15
Februari 2016. Tempat pelaksanaan di Kelas VI
SDN 1 Cakranegara. Siklus II Pertemuan pertama
dilaksanakan hari/tanggal: 1 Februari 2016 Pukul
07.30 sampai dengan 08.55 Wita, dengan langkahlangkah kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan pendahuluan
1) Guru memberi motivasi belajar kepada
siswa.
2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
3) Guru mengulas materi yang telah diajarkan
atau yang berkaitan dengan materi yang
akan diajarkan serta mengaitkannya dalam
kehidupan sehari-hari
b) Kegiatan Inti
1) Guru menjelaskan materi yang telah
dipersiapkan
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c)

c.

2) Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok kecil
3) Guru menyiapkan beberapa alat yang
digunakan untuk melakukan eksperimen
4) Siswa melakukan eksperimen dengan
kelompok sesuai dengan topik yang
didapat
5) Guru melakukan bimbingan terhadap
masing-masing kelompok
6) Masing-masing kelompok menyampaikan
hasil eksperimennya di depan kelas
7) Guru dan siswa melaksanakan Tanya
jawab terkait materi pembelajaran
Kegiatan Penutup
1) Guru
menuntun
siswa
untuk
menyimpulkan materi pelajaran yang telah
disampaikan
2) Guru membagikan lembar pos tes
3) Guru memberikan tugas rumah
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Dilihat dari data di atas pemerolehan data
tertinggi, terendah, rerata dan persentasi ketuntasan
belajar mengalami peningkatan. Dengan demikian
penerapan metode experimen pada materi isolator
dan konduktor cukup signifikan.
Nilai rata-rata siswa setelah diterapkannya
metode experimenadalah sebagai berikut :
Tabel 2 Analisis Nilai Rata-Rata Siswa
Siklus
I
II

85.00

Tabel 1. Hasil tes siswa sebelum dan sesudah
dilakukan tindakan

80.14

80.00
72.14

75.00
67.09

70.00

Observasi dan Evaluasi

Selama tindakan dilakukan, semua kegiatan
siswa dan guru diamati. Hasil pengamatan selama
tindakan berlangsung adalah sebagai berikut:
1. Kehadiran siswa 100%.
2. Guru
menyampaikan
model
pembejaran/kegiatan yang akan dilaksanakan
secara runtut sehingga dalam proses
pembelajaran terlihat aktif.
3. Perhatian siswa pada penjelasan tentang
kompetensi yang akan dicapai memuaskan.
4. 90% siswa memberikan argumentasi pada
waktu guru menjelaskan materi pelajaran.
5. Siswa dan guru sama-sama menyimpulkan
materi pelajaran.
6. Setelah melakukan tes akhir dari 35 orang
siswa, yang mengalami kutuntasan belajar 29
orang sedangkan yang belum tuntas 6 orang.
Data yang diperoleh pada siklus ini adalah
hasil belajar siswa meningkat sehingga ketuntasan
belajar siswa pun meningkat. Perhatian dan
pemahaman serta kerja sama siswa semakin
meningkat jika dibandingkan dengan keadaan
siklus I.

Nilai Rata-Rata Siswa
72,14
80,14

65.00
60.00

data awal

siklus I

siklus II

Gambar 1. Grafik Nilai Rata-Rata Akhir Siswa
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai
rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I dan II
mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat lebih
jelas Tabel maupun grafik nilai rata-rata hasil
belajar siswa dari siklus I dan siklus II. Prosentase
kenaikan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari
siklus I ke siklus II yaitu sebesar 14,18%. Jadi,
berdasarkan analisis data tersebut dapat diketahui
bahwa dengan penerapan metode experimen dapat
meningkatkan nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada materi isolator dan konduktor kelas VI SDN
1 Cakranegara tahun ajaran 2015/2016. Sedangkan
untuk nilai ketuntasan belajar siswa mengalami
kenaikan dari siklus I ke siklus II dengan
prosentase kenaikan sebesar 14,18%.
d.

Analisis Persiklus

1.

Siklus I

Pada awal siklus pertama ini beberapa siswa
terlihat kurang berkonsentrasi dalam memahami
materi yang disampaikan, banyak siswa bermain
bersama teman-temannya. Tetapi setelah diberi
sedikit peringatan dan teguran terjadi perubahan
yaitu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Siswa
terlihat antusias dan tertarik dengan materi yang
disampaikan, disini rasa ingin tahu siswa untuk
_____________________________________________
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mencari jawaban terlihat jelas, dan keaktifan siswa
mengalami peningkatan terlebih diberikan waktu
untuk melakukan experiment terkait dengan materi
isolator dan konduktor.
Hasil observasi
menunjukkan bahwa
pembelajaran berlangsung dengan cukup baik.
Aktivitas siswa secara keseluruhan dalam
pembelajaran dinilai cukup karena partisipasi,
perhatian, kecermatan, dan kerjasama siswa cukup
nampak walaupun masih ada saja siswa yang
bermain-main saat kegiatan belajar mengajar. Pada
siklus ini hanya sebagian siswa yang aktif dalam
menjawab maupun bertanya terkait dengan materi.

rata-rata siswa pada tiap siklus. Siklus I nilai ratarata siswa yaitu 72,14 dengan nilai ketuntasan
belajar 66%. Pada siklus II terjadi peningkatan
terhadap nilai rata-rata siswa yaitu 80,14 dengan
nilai ketuntasan belajar sekitar 83%. Hal ini
menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan
dari siklus ke siklus. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa penerapan metode experiment ini dapat
meningkatkan prestasi belajar IPA siswa SDN 1
Cakranegara materi isolator dan konduktor.

2.

Anonim, 2006, Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No. 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi, Jakarta

Siklus II
Berdasarkan masalah yang dihadapi pada
siklus I, maka guru melakukan tindakan perbaikan
sesuai dengan hasil refleksi antara guru (peneliti)
dan observer. Langkah awal dalam siklus II sama
dengan langkah-langkah pembelajaran pada siklus
I. Secara keseluruhan pada pertemuan pertama
dapat dilihat bahwa pengelolaan kelas sudah baik
dan siswanya tidak lagi ribut pada saat
pembentukan kelompok.
Selanjutnya peneliti menyampaikan materi
ajar, pada saat pembelajaran dapat terlihat sebagian
besar siswa memperhatikan penjelasan yang
diberikan dan mencatat hal-hal yang dianggap
penting. Siswa terlihat serius pada saat melakukan
experiment dengan materi isolator dan konduktor.
Kerjasama antar anggota kelompok juga sudah
terlihat. Pada saat penyampaian hasil diskusi pun
siswa sudah mampu menyelesaikan masalah yang
diberikan. Ini tergambar dari jawaban yang
diberikan dijelaskan secara runtut dan jelas.
Sebagian besar siswa sudah berani untuk bertanya
dan menjawab pertanyaan yang diberikan, setiap
siswa juga telah membawa buku teks dan pada
saat diskusi terlihat bahwa setiap siswa dapat
bekerjasama dengan baik di dalam kelompoknya.
Pada saat pembahasan jawaban suasana kelas
menjadi hidup, siswa sudah bisa berpikir bersama
dan menyatukan pendapat mereka dengan teman
sekelompoknya siswa dapat menjawab soal di LKS
maka dapat dijelaskan bahwa materi yang
diberikan sudah bisa diterima oleh siswa.
Selanjutnya setelah diskusi kelompok selesai maka
siswa dibantu oleh peneliti menarik kesimpulan
dari materi yang telah diajarkan.
PENUTUP
a.

Simpulan

Penerapan
metode
experimen
dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa kelas
VI SDN 1 Cakranegara materi isolator dan
konduktor . Hal ini tergambar dari perolehan nilai
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