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Abstrak 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sangat berperan dalam proses pendidikan dan 

juga perkembangan teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu 

sudah menjadi tugas guru dalam mengelola proses belajar mengajar adalah memilih metode 

pembelajaran yang sesuai, agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Penerapan 

metode eksperimen sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang bermakna yang 

bermuara pada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi sumber 

energi panas dan bunyi melalui metode eksperimen pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Wonosari 1 Tahun Ajaran 2013/2014. Subjek penelitian ditetapkan siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 kecamatan Trucuk, kabupaten Klaten Tahun Ajaran 

2013/2014, dengan jumlah siswa 27 siswa terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 6 siswa 

perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan lima pertemuan. Tiap 

siklus ada empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tes, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal motivasi belajar yang 

bagus hanya 49,81% sedangkan hasil pra siklus siswa yang mencapai KKM sebesar 70 

hanya 7 siswa (25,93%). Setelah dilakukan perbaikan pada siklus 1 motivasi siswa menjadi 

sebesar 73,70% dengan hasil belajar ada 18 siswa (66,67%) yang mencapai KKM. Pada 

siklus 2 motivasi belajar siswa sebesar 90,93% dengan hasil belajar ada 25 siswa (92,59%) 

yang mencapai KKM. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa “penggunaan 

metode eksperimen dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi sumber energi 

panas dan bunyi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Trucuk Klaten 

Tahun Ajaran 2013/2014” adalah benar/diterima. 

 

Kata kunci: Motivasi dan hasil belajar, eksperimen, IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A. PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana 

yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan 

atau nilai–nilai dan keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang 

secara potensial dan aktual yang dimiliki peserta didik. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Dari pendapat di atas diungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. 

Pendidikan dasar sebagai pendidikan awal juga sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan yang selanjutnya. 

Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. 

Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 

Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia tujuh tahun 

dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan 

kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Pendidikan dasar memang 

diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi 

anak didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas diri anak didik.  

Salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar yang perlu ditingkatkan 

kualitasnya adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Sekolah Dasar merupakan tempat 

pertama siswa mengenal konsep-konsep dasar Ilmu Pengetahuan Alam, karena  itu 

pengetahuan yang diterima siswa hendaknya menjadi dasar yang dapat dikembangkan 

sekolah yang lebih tinggi di samping mempunyai kegiatan praktis yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 



Pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sangat berkaitan dengan dunia 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat membuka berbagai pikiran dari siswa 

yang bervariasi sehingga siswa dapat mempelajari konsep-konsep dalam 

penggunaannya pada aspek yang terkandung dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan serta mendorong siswa 

membuat hubungan antara materi Ilmu Pengetahuan Alam dan penerapannya yang 

berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sangat berperan dalam proses 

pendidikan dan juga perkembangan teknologi, karena Ilmu Pengetahuan Alam 

memiliki upaya untuk membangkitkan minat siswa serta kemampuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam 

semesta mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia 

sehingga fakta penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam 

yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian seterusnya 

kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain (Abdullah,1998: 18). 

Kenyataan yang terjadi, mata pelajaran IPA tidak begitu diminati dan kurang 

disukai siswa. Bahkan siswa beranggapan mata pelajaran IPA sulit untuk dipelajari. 

Akibatnya rata-rata hasil belajar siswa cenderung lebih rendah dibanding mata 

pelajaran lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar pada 2 tahun terakhir, 

yaitu Tahun Pelajaran 2011/2012 siswa yang mencapai KKM hanya 60% sedangkan 

pada tahun berikutnya Tahun Pelajaran 2012/2013 siswa yang mencapai KKM hanya 

65%.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 pada tanggal 24 Maret 2014 menunjukkan bahwa 

hasil ulangan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 27 siswa hanya 7 

siswa (25,92%) yang dinyatakan tuntas dengan nilai rata-rata kelas 55,93 sedangkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 70. Nilai siswa tidak seimbang, ada 

beberapa siswa yang nilainya tinggi namun juga banyak yang nilainya sangat kurang. 

Jadi terjadi perbedaan yang sangat mencolok, nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 30. 



Gejala yang tampak adalah siswa kurang bergairah dalam kegiatan 

pembelajaran dan bersikap pasif. Selain itu, penyebab rendahnya hasil belajar IPA 

siswa dibanding mata pelajaran lain karena hingga kini proses pembelajaran masih 

menggunakan paradigma absolutisme yaitu proses dimulai dari merancang kegiatan 

pembelajaran, mengajar, belajar, dan melakukan evaluasi yang mengalir secara linier. 

Guru lebih banyak berfungsi sebagai instruktur yang sangat aktif dan siswa sebagai 

penerima pengetahuan yang pasif.  

Siswa yang belajar tinggal datang ke sekolah duduk mendengarkan, mencatat, 

dan mengulang kembali di rumah serta menghafal untuk menghadapi ulangan. 

Pembelajaran seperti ini membuat siswa pasif karena siswa berada pada rutinitas yang 

membosankan sehingga pembelajaran kurang menarik. Pada umumnya pembelajaran 

lebih banyak memaparkan fakta, pengetahuan, hukum, kemudian biasa dihafalkan 

bukan berlatih berpikir memecahkan masalah dan mengkaitkannya dengan 

pengalaman empiris dalam kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi kurang 

bermakna. 

Pembelajaran bermakna perlu diterapkan untuk menggali potensi anak agar 

selalu kreatif dan berkembang, yang akan membawa siswa pada pengalaman belajar 

yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa makin berkesan apabila proses 

pembelajaran yang diperoleh merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya 

sendiri yaitu proses yang melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan suatu 

konsep. Untuk itu sudah menjadi tugas guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai, agar pembelajaran lebih 

menarik dan bermakna. Hal ini disebabkan adanya tuntutan pada dunia pendidikan 

bahwa proses pembelajaran tidak lagi hanya sekedar menstransfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. Guru harus mengubah paradigma tersebut dengan kegiatan 

pembelajaran yang aktif,  kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Terkait belum optimalnya hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Wonosari 1, berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat perlu adanya Penelitian 

Tindakan Kelas guna meningkatkan hasil belajar, membangkitkan kreativitas dan ide-

ide siswa, menyenangkan bagi siswa melalui penerapan metode eksperimen sebagai 



salah satu alternatif pembelajaran yang bermakna yang bermuara pada pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

Metode eksperimen adalah metode atau cara dimana guru dan siswanya 

bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui 

sejauhmana pengaruh atau akibat dari suatu aksi tersebut 

(http://udhiexz.wordpress.com). Kegiatan pembelajaran dengan metode eksperimen 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui 

observasi dengan daya nalar, daya pikir dan kreatifitas.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini sangat penting dan menarik untuk 

melihat bagaimana peningkatan  motivasi dan hasil belajar siswa,  jika pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Oleh karena 

itu judul penelitian ini adalah “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Materi 

Sumber Energi Panas dan Bunyi melalui Metode Eksperimen pada Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Penulis membuat skripsi dengan judul tersebut di atas karena beberapa alasan. 

Adapun alasan-alasan secara obyektif dan subyektif tersebut dapat diuraikan seperti 

berikut ini. 

1. Alasan obyektif: efektivitas metode dalam pembelajaran sangat berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. 

2. Secara subyektif: menarik minat penulis karena bagi penulis hal tersebut 

merupakan tantangan dalam melaksanakan tugas akhir; sepanjang pengetahuan 

penulis, di sekolahan penulis bertugas belum pernah ada orang yang meneliti 

masalah tersebut. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan tentang Motivasi 

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu 

timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau 

individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Oemar 

Hamalik (2004: 173) menjelaskan bahwa motivasi dapat berupa dorongan-dorongan 

dasar atau internal dan intensif di luar individu atau hadiah. Motivasi adalah proses 

http://udhiexz.wordpress.com/


membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat. Pendapat lain 

mengenai motivasi juga dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2006: 80) yang 

mengatakan bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. 

Secara umum, motivasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu motivasi instrinsik 

dan motivasi ekstrinsik (http://neyynuraeni.blogspot.com/2013/02/pengertian-

motivasi-fungsi-serta-jenis.html diunduh Selasa, 10 Juni 2014 pukul 12.38 WIB). 

Motivasi yang ada pada diri siswa sangat penting dalam kegiatan belajar, untuk 

mengetahui siswa yang memiliki motivasi dalam proses pembelajaran dapat dilihat 

melalui sejumlah indikator, diantaranya: ketekunan dalam belajar, ulet dalam 

menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, berprestasi 

dalam belajar, mandiri dalam belajar. 

Menurut Sardiman (2005: 92) (www.belajarpsikologi.com diunduh 10 Juni 2014 

pukul 12.19 WIB) ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu: 

memberi angka, hadiah, kompetisi, ego-involvement, memberi ulangan, mengetahui 

hasil, pujian dan hukuman. 

2. Tinjauan tentang Hasil Belajar  

Nana Sudjana (2005: 22) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan–kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

peserta dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.  

Dalam sistem pendidikan nasional dirumuskan pendidikan, baik tujuan 

kurikulum maupun instrasional menggunakan klasifikasi belajar dan secara garis 

besar Benyamin Bloom membuat klasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah (Nana 

Sudjana, 2005: 23), yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

3. Tinjauan Metode Eksperimen 

a. Pengertian Metode Eksperimen. Metode eksperimen terdiri dari dua kata 

yang masing-masing memiliki makna yang berbeda atau tersendiri. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2002: 740) defenisi metode eksperimen adalah:  

http://neyynuraeni.blogspot.com/2013/02/pengertian-motivasi-fungsi-serta-jenis.html
http://neyynuraeni.blogspot.com/2013/02/pengertian-motivasi-fungsi-serta-jenis.html
http://www.belajarpsikologi.com/


Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; Cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. Kemudian eksperimen adalah percobaan yang 

dilakukan secara sistematis dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu 

teori. 

 

Menurut Roestiyah (2001: 80) metode eksperimen adalah salah satu cara 

mengajar dimana siswa melakukan suatu percobaan tantang suatu hal; mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaanya, kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan dalam kelas dan di evaluasi oleh guru. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan Ilmu 

Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar diberikan sejak kelas IV sampai kelas VI. Dalam 

penelitian ini penulis mengkaji bahan Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV, yaitu standar 

kompetensi: memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan kompetensi dasar: mendeskripsikan energi panas dan 

bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Dalam melaksanakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, guru dapat 

menggunakan metode eksperimen. Roestiyah (2001: 81) menyatakan bahwa agar 

penggunaan metode eksperimen dapat dilakukan secara efektif dan efesien, maka 

pelaksana  (guru) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Dalam eksperimen setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka jumlah 

alat atau materi harus cukup bagi siswa. 

2) Agar eksperimen tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang menyakinkan, 

atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kondisi atau alat dan mutu 

bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. 

3) dalam mengamati proses percobaan, maka perlu adanya waktu yang cukup 

lama, sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran teori yang 

dipelajari itu. 

4) Siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, maka perlu diberi 

petunjuk yang jelas, sebab mereka disamping memperoleh pengetahuan, 

pengalaman serta keterampilan juga kematangan jiwa dan sikap perlu 

diperhitungkan oleh guru dalam memilih obyek eksperimen. 

5) Perlu dimengerti juga bahwa tidak semua masalah bisa diekperimenkan, seperti 

masalah yang mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan social dan 

keyakinan manusia. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat, 

sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya belum ada. 

 



Dalam melakukan suatu eksperimen siswa memperoleh kesempatan sebesar-

besarnya untuk melakukan suatu eksperimen dengan langkah-langkah dan cara-cara 

berpikir ilmiah melalui pengujian kebenaran teori dengan jalan mengumpulkan data 

hasil pengamatan dan kemudian ditafsirkannya dan pada akhirnya dibuatkan 

kesimpulan-kesimpulannya sendiri dari hasil pengamatannya. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 kecamatan 

Trucuk kabupaten Klaten. Penentuan tempat penelitian ini karena mempertimbangkan 

kemudahan kerja sama antara peneliti, pihak sekolah, dan objek yang diteliti serta 

penghematan waktu dan biaya karena lokasi penelitian merupakan tempat peneliti 

mengajar. Penelitian akan dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2013/2014 

selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Juni 2014.  

Subjek penelitian ditetapkan siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 

kecamatan Trucuk, kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 

27 siswa terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Kelas IV merupakan 

kelas dengan nilai IPA paling rendah dibandingkan kelas-kelas yang lain, rata-rata 

motivasi yang rendah, kurang aktif sehingga kualitas hasil belajar juga rendah. Hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode pembelajaran eksperimen dalam pembelajaran IPA untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, siklus 1 dilakukan dengan tiga 

pertemuan, siklus 2 dengan dua pertemuan. Tiap siklus ada empat tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 

interaktif. 

Indikator pencapaian tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu adanya 

peningkatan motivasi belajar mencapai 80% dan hasil belajar siswa dengan nilai rata-

rata kelas mencapai KKM yaitu 70 dan persentase banyaknya siswa yang tuntas  

minimum 85% dengan nilai KKM ≥70, maka tindakan dinyatakan berhasil. 



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam topik bahasa sumber energi panas dan bunyi adalah metode eksperimen. 

Metode eksperimen adalah pemberian kesempatan kepada anak didik baik perorangan 

maupun kelompok untuk melakukan percobaan yang sengaja dirancang dan terencana 

untuk membuktikan kebenaran suatu teori dengan menggunakan cara yang teratur 

dan sistematis. 

Data yang diperoleh selama penelitian berlangsung berupa data observasi 

motivasi belajar siswa, penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dan hasil evaluasi test. Selengkapnya dapat dilihat perbandingan 

motivasi dan hasil belajar mulai dari kondisi awal sampai dengan perbaikan siklus 2 

seperti yang tertera pada tabel berikut. 

Tabel 1. Perbandingan Motivasi Belajar Siswa 

Tahapan  Persentase  

Kondisi awal 49,81% 

Siklus 1 73,70% 

Siklus 2 90,93% 

 

 

Gambar 1. Perbandingan Motivasi Belajar Siswa 

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 
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49,81% 

73,70% 

90,93% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2

Motivasi Belajar Siswa 



adalah 73,70% sedangkan pada siklus 2 terjadi peningkatan skor rata-rata persentase 

motivasi siswa yaitu menjadi 90,93%. Peningkatan motivasi belajar siswa ini 

dikarenakan adanya proses pembelajaran yang efektif selama pembelajaran 

berlangsung, siswa aktif bertanya pada guru, adanya percobaan yang dilakukan oleh 

siswa dan juga adanya penghargaan yang membuat siswa termotivasi untuk aktif 

berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung.  

Siswa secara bergantian menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru 

sehingga pemahaman siswa menjadi lebih baik tentang materi yang telah diajarkan 

oleh guru, dengan meningkatnya motivasi siswa dari siklus ke siklus berdampak pada 

suasana kelas yang menjadi lebih ramai, karena kebanyakan siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga suasana kelas terlihat lebih hidup. Peningkatan 

motivasi belajar tersebut terbukti menjawab teori tentang cara meningkatkan motivasi 

belajar yang dikemukakan oleh Sardiman (2005: 92) yaitu dapat dilakukan dengan cara 

memberi angka, hadiah, kompetisi, ego-involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, 

pujian serta hukuman. 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa yang mengalami peningkatan  

disebabkan karena dalam kegiatan eksperimen terjadi pembuktian dari teori-teori 

yang terdapat di buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Motivasi belajar siswa yang 

begitu besar mempengaruhi hasil belajar siswa seperti yang terdapat pada tabel 

berikut. 

Tabel 2. Perbandingan Ketuntasan tiap Siklus 

No Nama Anak 
Kondisi 

Awal  
Siklus 1 Siklus 2 

1 Alya  50 70 90 

2 Hasna  50 90 100 

3 Apri  40 60 80 

4 Aldo  40 70 90 

5 Hendri  70 100 100 

6 Isnan  50 80 100 

7 Isnat  50 70 90 

8 Nanda  40 60 70 

9 Bagus 50 90 100 

10 Azzam 70 80 80 

11 Candra  90 100 100 

12 Deva  80 100 100 

13 Erica  50 60 70 



14 Joko  40 50 80 

15 Junior  50 70 80 

16 Khawani  70 90 90 

17 Maftuh  60 60 80 

18 Fauzi  30 50 60 

19 Nofa  50 60 90 

20 Renata  60 80 100 

21 Lilin  70 100 100 

22 Rohmat  60 70 90 

23 Rama  50 60 80 

24 Shevi  50 50 60 

25 Vio  60 80 100 

26 Davin  70 100 100 

27 Aditya  60 90 100 

Jumlah  1510 2040 2380 

Rata-rata 55,93 75,56 88,15 

Nilai maksimal 80 100 100 

Nilai minimal 40 50 60 

Tuntas  7 siswa 

(25,93%) 

18 siswa 

(66,67%) 

25 siswa 

(92,59%) 

Tidak Tuntas 20 siswa 

(74,07%) 

9 siswa 

(33,33%) 

2 siswa 

(7,41%) 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Ketuntasan tiap Siklus 
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yang nilainya telah memenuhi KKM 70 adalah 25 siswa atau 92,59% siswa. Artinya 

pembelajaran IPA pada kompetensi dasar mendeskripsikan energi panas dan bunyi 

yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya dengan menggunakan metode 

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 

Wonosari 1.  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam siklus dengan metode 

eksperimen, diperoleh peningkatan motivasi belajar siswa melalui peran siswa yang 

ditunjukkan dengan sikap siswa menjadi lebih meningkat dalam kreatifitas dan 

aktivitas selama pembelajaran berlangsung. Hal ini berdampak positif terhadap hasil 

belajar siswa karena pembelajaran dilakukan secara optimal, sejalan dengan apa yang 

diutarakan oleh Sardiman (2005: 85) bahwa motivasi dapat berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi.  

Hasil yang diperoleh tersebut, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ita 

Fauziah (2010), Andrika Puspita Ningrum (2011), Endah Wahyuni (2013), Ririh Tyas 

Utami (2013), dan Bambang Sriyanto (2014), beberapa peneliti tersebut telah 

membuktikan terlebih dahulu bahwa metode eksperimen dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar.  

Penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan 

penelitian dalam berbagai hal diantaranya keterbatasan dalam kemampuan dan 

keterbatasan prosedural pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan di lapangan yang 

bersifat prosedural antara lain adalah: pelaksanaan penelitian yang relatif singkat, 

dalam pelaksanaan pembelajaran masih kurang efektif, karena perhatian peneliti 

terhadap siswa terkadang tidak fokus, peneliti hanya menggunakan dua siklus, karena 

sudah mencapai batas nilai yang sudah ditetapkan, sebetulnya masih dapat 

ditingkatkan sampai batas nilai maksimal yaitu mencapai nilai yang sangat baik, dan 

terakhir adalah belum banyak tersedia peralatan laboratorium yang mendukung 

pembelajaran IPA. 

 

 

 

 



E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil peningkatan yang diperoleh masing-masing siswa dan gambaran 

kondisi yang ada dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan eksperimen dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar lmu Pengetahuan Alam siswa. Hasil 

penelitian ini telah sesuai dengan tujuan dari metode eksperimen yang berupaya 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi sumber energi panas dan bunyi 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1. 

Keberhasilan penelitian ini ditunjukkan dengan peningkatan motivasi dan hasil 

belajar siswa seperti uraian berikut. 

1. Kondisi awal kemampuan siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosri 1 Tahun 

Ajaran 2013/2014 dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam masih tergolong 

rendah. Hal ini dibuktikan dari siswa yang memiliki motivasi belajar yang bagus 

hanya 49,81% sedangkan hasil pra siklus siswa yang mencapai KKM sebesar 70 

hanya 7 siswa (25,93%).  

2. Motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosri 1 

Tahun Ajaran 2013/2014 dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode 

eksperimen. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pra siklus rata-rata kemampuan 

siswa sedang, pada siklus 1 motivasi siswa sebesar 73,70% dengan hasil belajar 

siswa 66,67% yang mencapai KKM. Pada siklus 2 motivasi belajar siswa sebesar 

90,93% dengan hasil belajar siswa 92,59% yang mencapai KKM.  

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan dalam dua siklus dan analisis yang 

telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa “penggunaan metode 

eksperimen dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi sumber energi 

panas dan bunyi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Trucuk 

Klaten Tahun Ajaran 2013/2014” adalah benar/diterima. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai beberapa 

saran sebagai berikut. 

 



1. Kepada Guru 

a. Sebagai pendidik perlu memberikan perhatian kepada anak didiknya, terutama 

pada anak usia sekolah dasar, karen pada saat itu anak sekolah dasar sangat 

membutuhkan partisipasi orang dewasa dalam mengembangkan inisiatif, 

percaya diri, kemampuan yang dimiliki, serta kreatifitasnya. 

b. Seorang pendidik/ guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif 

dengan metode yang bervariatf sehingga anak tidak merasa jenuh, didalam 

mengikuti pembelajaran banyak variasinya, kaya dengan rangsangan agar 

kreatifitas anak dapat berkembang secara optimal. 

2. Kepada Kepala Sekolah 

a. Menciptakan iklim yang kondusif dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. Misalnya dengan melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. 

Menciptakan pembelajaran PAIKEM/pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efisien, efektif, dan menyenangkan. 

b. Memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru untuk selalu bekerja dan 

meningkatkan kualifikasi akademiknya minimal S1 PGSD. 
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