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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran
IPA kelas V SD Negeri 04 Cakranegara yang masih rendah. Penelitian ini
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 04
Cakranegara dengan menerapkan metode eksperimen dan media visual slides
dalam kegiatan pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dimana penelitian ini berlangsung dua siklus dan tiap
siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi,
dan refleksi. Hasil penelitian pada siklus I memperoleh ketuntasan klasikal
sebesar 66,67% dengan jumlah siswa tang mencapai KKM sebanyak 26 dari 39
siswa meningkat menjadi 87,17% pada siklus II dengan jumlah siswa yang
mencapai KKM sebanyak 34 dari 39 siswa. Berdasarkan hasil tersebut terjadi
peningkatan dari siklus I ke siklus II, sehingga hasil belajar siswa sudah mencapai
ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode eksperimen dengan menggunakan media visual slides dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 04
Cakranegara tahun ajaran 2015/2016

Kata-kata kunci :Metode Eksperimen, Media Visual Slides, Hasil Belajar IPA



4

THE APPLICATION OF EXPERIMENT METHODS BY USING VISUAL
MEDIASLIDES TO IMPROVE STUDENT’S LEARNING OUTCOMES IN
SCIENCE SUBJECT FOR THE STUDENTS OF THE FIFTH GRADE AT

SD 04 CAKRANEGARA ACADEMIC YEAR 2015/2016

By :
Nurul Fitriani, Drs. H. Agus Ramdani, dan Drs. Safruddin.

Teacher Education Courses Elementary Schools
Department of Science Education, FKIP MataramUniversity

Email: fitri2227@yahoo.com

ABSTRACT

This research was motivated by the learning outcomes of students in
science subjects in class V SD Negeri 04 Cakranegara that still low. This study
aims to improve the learning outcomes of class V students of SD Negeri 04
Cakranegara by applying experimental methods and visual media slides in the
learning activities. This type of research is the Classroom Action Research (CAR)
where the research took place two cycles and each cycle consisting of planning,
action, observation, evaluation, and reflection. The results of the study in the first
cycle gained 66.67% classical completeness by the number of students who
reached the KKM pliers as many as 26 of 39 students increasing to 87.17% in the
second cycle by the number of students who reached the KKM as many as 34 out
of 39 students. Based on these results there is an increasing from the first cycle to
the second cycle, so that student’s learning outcomes has reached a predetermined
classical completeness. It can be concluded that the application of the
experimental method using visual media slides can improve student’s learning
outcomes in science subjects in class V SD Negeri 04 Cakranegara the academic
year 2015/2016.

Key words : Experimental Methods, Visual Media Slides, IPA Learning
Outcomes
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A. PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan,

pada Hari Rabu Tanggal 2 Desember 2015 kepada Ibu Ni Ketut
Jenny,S.Pd.SD selaku guru kelas V SDN 4Cakranegara, bahwa siswa dalam
pembelajaran terkadang tidak mendengarkan guru. Siswa bahkan mengobrol
dengan teman duduknya ketika pelajaran berlangsung. Memang alat peraga
lengkap namun dalam menyusun pembelajaran dengan metode yang tepat
masih kurang dilakukan oleh guru. Kurangnya kesempatan bagi siswa untuk
berbicara juga hal yang ditemukan ketika pembelajaran berlangsung. Proses
pembelajaran yang demikian, akhirnya mengakibatkan rendahnya hasil
belajar IPA pada kelas V SDNegeri04Cakranegara. Hal ini dapat dilihat dari
hasil ulangan semester yang sudah dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran
2015/2016. Dari 39 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 23 orang dan siswa
perempuan 16 orang, 18 siswamendapatkan nilai kurang dari75sedangkan21
siswa mendapatkan nilai 75 ke-atasdengan KKM yang ditentukan oleh
sekolah untuk mata pelajaran IPA adalah 75. Dari data tersebut rata-rata nilai
yang diperoleh oleh siswa adalah 7,13 dengan ketuntasan klasikal
53,84%.Hal ini tidak sejalan dengan Depdikbud yang mengatakan bahwa
ketuntasan klasikal dikatakan tercapai jika dalam kelas tersebut terdapat 85%
siswa yang telah tuntas belajarnya, maka ketuntasan klasikal siswa kelas V
SD Negeri 04 Cakranegara masih kurang dari yang diharapkan.

Dari uraian di atas, hendaknya guru berupaya untuk membantu siswa
dalam memahami pelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Guru hendaknya
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang tentunya harus
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah agar
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal, sehingga dengan
menerapkan metode pembelajaran yang efektif diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu metode pembelajaran yang
dimaksud dalam hal ini adalah metode Eksperimen.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Eksperimen Dengan
Menggunakan Media Visual Slides Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran IPA Khususnya Pada Materi “Sifat-Sifat Cahaya” Kelas
V SD Negeri 04 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah :
Bagaimana penerapan metode eksperimen dengan menggunakan media visual
slides untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA
khususnya pada materi “Sifat-Sifat Cahaya” kelas V SDN 4 Cakranegara
Tahun Pelajaran 2015/2016?.

Melihat permasalahan diatas, upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan metode serta
media pembelajaran yang diharapkan mampu membantu siswa untuk
berperan aktif dalam proses pembelajaran ataupun menyelesaikan tugas yang
diberikan. Salah satu metode serta media yang dapat digunakan adalah
metode Eksperimen dan media visual slides. Keunggulan metode ini adalah
mampu mengaktifkan siswa dan siswa dapat mencari sendiri jawaban yang
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diinginkan dengan cara melakukan percobaan. Sehingga dengan
diterapkannya metode Eksperimen diSD Negeri 04 Cakranegaradiharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Keunggulan media visual slides ini
yaitu dapat menampilkan hasil foto dari benda lebih jelas. Selain itu juga
media visual slides ini mampu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa,
serta memungkinkan untuk mengatasi keterbatasan pengalaman siswa.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai pada
penilitian ini adalah meningkatkan hasil belajar IPA pada materi “Sifat-Sifat
Cahaya” siswa kelas V SD Negeri 04 Cakranegara melalui penerapan metode
eksperimen dengan menggunakan media visual slides tahun pelajaran
2015/2016.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN
1. Belajar Dan Hasil Belajar

a. Pengertian Belajar
Belajar itu adalah suatu proses usaha untuk memperoleh

perubahan tingkah laku yang merupakan hasil interaksi yang
didapatkan dari pengalaman atau lingkungan sekitar.

b. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang diperoleh siswa

melalui kegiatan belajar.
c. Faktor Yang Mempengaruhi Belajar

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut menurut
Daryanto (2010:36-50) :
1) Faktor-faktor Intern
2) Faktor-faktor Ekstern

2. Metode Eksperimen
Metode eksperimen merupakan metode mengajar dalam penyajian

atau pembahasan materinya percobaan atau mencobakan sesuatu serta
mengamati secara proses.

Adapun kelebihan dan kelemahan metode eksperimen menurut
Asmani (2014 : 35) :
a. Kelebihan metode eksperimen

1) Dapat membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau
kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri dari pada hanya
menerima kata guru atau buku.

2) Peserta didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi
eksplorasi (menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi, suatu sikap
yang dituntut dari seseorang ilmuan.

3) Akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan
baru melalui penemuan, sebagai hasil percobaannya yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia.

b. Kelemahan metode eksperimen
1) Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap peserta didik

berkesempatan mengadakan eksperimen.
2) Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, peserta didik

harus menanti untuk melanjutkan pelajaran.
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3) Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan
teknologi.

3. Media Visual Slides
Media visual slides atau film bingkai adalah media visual yang di

proyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Slide atau
film bingkai terbuat dari film positif yang ukurannya 35 mm dengan
ukuran bingkai 2x2 inchi. Sebuah program slide biasanya terdiri atas
beberapa bingkai yang banyaknya tergantung pada bahan/materi yang akan
disampaikan (Susilana dan Riyana, 2011:18).

Adapun kelebihan dan kelemahan media visual slide ini menurut
Susilana dan Riyana (2011:18) antara lain:
a) Kelebihan media visual slides

1) Membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada
pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara,

2) Merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar
yang konkrit,

3) Program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan, karena
filmnya terpisah-pisah,

4) Penyimpanannya mudah karena ukurannya kecil
b) Kelemahan media visual slides

1) Memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikan.
2) Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama, jika program

yang dibuat cukup panjang.
3) Memerlukan biaya yang boleh dikatakan besar.
4) Hanya dapat menyajikan gambar yang diam (geraknya terbatas

walaupun dengan menggunakan lebih dari sebuah proyektor).
Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :
1. Penelitian yang dilakukan Nurasiah, 2014. Banyak subyek dalam

penelitian ini adalah sebanyak 26 orang siswa kelas V, dengan 12
siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Dari hasil siklus I diperoleh
persentase siswa yang tuntas belajar sebanyak 60,38% dengan nilai
rata-rata 50,38. Kemudian pada siklus II diperoleh persentase siswa
yang tuntas belajar sebanyak 92,30% dengan nilai rata-rata 75,23.
Dengan demikian metode eksperimen dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas V SDN paradowane.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartini Mu’izah (2014), tentang
Penggunaan Multimedia Pembelajaran Untuk Menngkatkan Hasil
Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 3 Batu Kumbung Tahun Ajaran
2013/2014. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan
hasil belajar dilihat dari ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar
66,67% dengan jumlah anak yang mencapai KKM sebanyak 16 orang
meningkat menjadi 87,50% dengan jumlah anak yang mencapai KKM
21 orang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan multimedia pembelajaran dapat meningkatkan hasil
belajar IPA siswa kelas V SDN 3 Batu Kumbung.
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Pada latar belakang telah dijelaskan bahwa masalah utama yang ada
dalam proses pembelajaran IPA dikelas adalah hasil belajar siswa yang
rendah serta penggunaan metode konvensional yang digunakan oleh guru
membuat pembelajaran menjadi membosankan dan kurang menarik bagi
siswa. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam proses
pembelajaran adalah dengan menggunakan metode eksperimen dan media
visual slides. Dengan menggunakan metode eksperimen serta media visual
slides diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA khususnya dalam
materi “Sifat-Sifat Cahaya” kelas V SD Negeri 04 Cakranegara.

Berdasarkan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan hipotesis
tindakan sebagai berikut: Jika metode eksperimen dengan menggunakan
media visual slides digunakan maka hasil belajar IPA pada materi “Sifat-Sifat
Cahaya” siswa kelas V SD Negeri 04 Cakranegara Tahun Pelajaran
2015/2016 dapat meningkat.

C. PELAKSANAAN PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Cakranegara Tahun

Ajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah 1 bulan,
yakni mulai bulan 27 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016. Adapun
rincian kegiatan pada setiap siklus yaitu; pada siklus I pnelitian dilksanakan
tanggal 27 April 2016 dan siklus II tanggal 4 Mei.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD
Negeri 4 Cakranegara. Jumlah siswa kelas V SD N 4 Cakranegara adalah 20
orang dengan rincian: 16 siswa perempuan dan 23 siswa laki-laki. Sedangkan
observer dalam peelitian ini adalah Ni Ketut Jenny, S.Pd,SD selaku wali kelas
V SD Negeri 4 Cakranegara.

Agar mampu menjawab permasalahan di atas, ada bebarapa faktor
yang harus diselidiki, yaitu:
1. Faktor Guru

Dengan melihat kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran
yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan metodeeksperimen dengan
menggunakan media visual slides.

2. Faktor Siswa
Dengan melihat tingkat hasil belajar siswa selama proses

pembelajaran sebagai dampak penerapan pembelajaran yang berorientasi
pada metode eksperimen dengan menggunakan media visual slides.

A. Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel harapan dan variabel

tindakan. Variabel harapan penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar
IPA siswa. Dalam hal ini, hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan
prilaku yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Dalam
penelitian ini lebih menekankan pada semua aspek hasil belajar seperti;
kognitif, afektif dan psikomotorik anak yang dapat dilihat melalui kegiatan
eksperimen. Sedangkan Variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan media visual slides.
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Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari 4
langkah penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
evaluasi dilanjutkan dengan tahap refleksi.

Dalam penelitian ini ada 4 langkah pelaksanaan PTK yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi dilanjutkan
dengan tahap refleksi (dalam Arikonto dkk, 2015).

Pada siklus I kompetensi dasar yang digunakan dalam setiap
pertemuan adalah KD 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan Tindakan

Dalam tahapan perencanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan
berdasarkan metode pembelajaran eksperimen, Menyiapkan materi ajar
yang akan di sampaikan oleh guru, Menyiapkan alat dan bahan yang akan
digunakan dalam pembelajaran dan diskusi, Menyiapkan Lembar Kerja
Siswa yang harus diselesaikan oleh siswa dalam diskusi, Menyiapkan tes
evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang
dipelajari, Menyiapkan pedoman observasi berupa lembar observasi
kegiatan guru dan siswa.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Dalam tahap pelaksanaan tindakan, peneliti berperan sebagai

pengajar dan pengumpul data. Hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan
tindakan ini yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai
dengan rencana yang telah dituangkan dalam skenario pembelajaran.

c. Tahap Observasi dan Evaluasi
Kegiatan observasi dilakukan dengan menggunakan lembar

observasi yang berupa aktivitas siswa dan aktivitas guru selama dalam
proses pembelajaran secara kontinyu setiap kali berlangsungnya
pelaksanaan tindakan dengan mengamati aktivitas belajar siswa dan
kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Evaluasi dilakukan pada akhir
siklus I yaitu setelah 2 kali pertemuan dengan waktu pembelajaran masing-
masing 2 x 35 menit yaitu dengan memberikan tes pilihan ganda serta isian
yang dikerjakan secara individu sesuai dengan materi yang dipelajari yang
bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan daya serap
terhadap materi yang telah dipelajari didalam kelas.

d. Tahap Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir siklus. Pada tahap ini, peneliti

bersama guru mengkaji pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dalam
pemberian tindakan tiap siklusnya. Sebagai acuan dalam refleksi ini adalah
hasil observasi aktivitas guru dan siswa serta hasil dari evaluasi belajar
siswa. Hasil ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki serta
menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada siklus
selanjutnya.
SIKLUS II

Pada siklus II langkah-langkah pelaksanaannya sama dengan
langkah-langkah pada siklus I, namun kekurangan-kekurangan yang terjadi
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di siklus I akan diperbaiki dan disempurnakan lagi untuk kemudian
dilaksanakan pada siklus II dan seterusnya apabila hasil yang kita dapatkan
kurang memuaskan. Untuk siklus II kompetensi dasar yang digunakan
dalam setiap pertemuan adalah KD 6.2 Membuat suatu karya/model,
misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan
sifat-sifat cahaya.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data
dalam Penelitian Tindakan Kelas. Penggunaan setiap metode ditentukan oleh
sifat dasar data yang akan dikumpulkan. Metode yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Tes

Adapun tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes
hasil belajar yang berupa tes pilihan ganda dan isian, lembar observasi
kegiatan siswa serta lembar unjuk kerja yang akan digunakan untuk
mengukur kognitif, afektif dan psikomotorik siswa.

b. Observasi
Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

lembar observasi berupa aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah
aktivitas siswa dan guru selama proses belajar mengajar.
Menurut Purwanto, (2014:56) “Instrumen adalah alat ukur yang

digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data”. Adapun dalam
penelitian ini data-data penelitian diambil dengan menggunakan dua instumen
penelitian, yaitu:
1. Lembar Tes Hasil Belajar

Lembar tes hasil belajar merupakan tes penguasaan, karena tes ini
mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru dan
dipelajari oleh siswa (Purwanto, 2014:66).

2. Lembar Observasi
Lembar obsevasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar

observasi berupa aktivitas. Lembar observasi terdiri dari dua bagian yaitu
lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar pengamatan aktivitas guru.

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah
sebagai berikut:
a. Ketuntasan individu

Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus
sebagai berikut :

Nilai =
Skor Perolehan

x 100Skor Maksimal
(sumber Purwanto, 2014: 207)

b. Menghitung Nilai Rata-rata

N
X

X 
Keterangan:
X : Nilai ata-rata
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∑ X : Jumlah seluruh skor
N : Subjek
(Sumber: Sudjana, 2010: 125)

c. Ketuntasan klasikal

P =
∑ Siswa yang tuntas belajar

x 100 %∑ Siswa
Keterangan:
P :Ketuntasan klasikal

Tabel 3.1Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Belajar Siswa
Berdasarkan Skor Standar

Interval Interval Skor Kategori

Mi +1,5 SDi ≤ A ≤ SMi 78,75 ≤ A ≤ 84 Sangat aktif
Mi + 0,5 SDI ≤ A < Mi +1,5 SDi 61,25 ≤ A < 78,75 Aktif
Mi - 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 43,75 ≤ A < 61,25 Cukup aktif
Mi -1,5 SDi ≤ A < Mi – 0,5 SDi 26,25 ≤ A < 43,75 Kurang aktif

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDi 0 ≤ A < 26,25 Sangat kurang aktif

Tabel 3.2 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Mengajar Guru
Berdasarkan Skor Standar

Interval Interval Skor Kategori
Mi +1,5 SDi ≤ A ≤ SMi 56,25 ≤ A ≤ 60 Sangat baik

Mi + 0,5 SDI ≤ A < Mi +1,5 SDi 47,75 ≤ A < 56,25 Baik
Mi - 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 31,25 ≤ A < 47,75 Cukup baik
Mi -1,5 SDi ≤ A < Mi – 0,5 SDi 18,75 ≤ A < 31,25 Kurang baik

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDi 0 ≤ A < 18,75 Sangat kurang baik

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah:
1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar

klasikal yaitu minimal 85% dari seluruh siswa mendapat nilai lebih dari atau
sama dengan 75 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan.

2. Penelitian ini dikatakan berhasil bila aktivitas belajar siswa dalam belajar
mencapai katagori “aktif”.

D. HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data Siklus I

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 dan tanggal 4
Mei 2016, pada pertemuan pertama dilaksanakan selama 2 x 35 menit
yaitu pada tanggal 27 April 2016 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada
tanggal 4 Mei 2016 selama 2 x 35 menit. Adapun tahapan kegiatan yang
dilakukan pada siklus I yaitu :
a. Tahap Perencanaan

Pada tahap inidilakukan beberapa persiapan, diantaranya:
Menentukan tujuan pembelajaran, Merancang dan menyusun
desain/scenario pembelajaran, Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS),
Menyiapkan soal evaluasi siswa, Menyiapkan alat dan bahan untuk
melakukan eksperimen, Mendesain materi pembelajaran yang
dikemas dalam bentuk slide-slide yang berisi gambar dan materi
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pokok bahasan tentang sifat-sifat cahaya, Menyiapkan LCD yang
digunakan untuk memproyeksikan media visual slides kepada siswa di
dalam kelas, Menyiapkan formasi duduk berdasarkan kelompok.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pembelajaran ini, guru melakukan kegiatan
pembelajaran dikelas yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti,
dan kegiatan akhir.

c. Tahap Observasi dan Evaluasi
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan

observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa yang terjadi
selama proses pembelajaran. Sedangkan kegiatan evaluasi hasil
belajar dilaksanakan pada pertemuan kedua yaitu pada tanggal 4 Mei
2016.
1) Hasil Observasi Aktivitas Guru

Tabel. 4.1 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I
No Indikator Skor
1 Pemberian apresiasi dan motivasi 8
2 Penerapan metode eksperimen dengan

menggunakan media visual slides 7

3 Pengorganisasian kelompok dalam diskusi 10
4 Memberikan evaluasi 11
5 Menutup pelajaran 7

Jumlah Skor 43
Kriteria Cukup baik

2) Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Tabel. 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

No Indikator Skor
1 Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran

dengan menggunakan metode eksperimen 8

2 Interaksi siswa dengan guru 7
3 Interaksi siswa dengan siswa 9
4 Kerjasama dalam kelompok 9
5 Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok 8
6 Aktivitas siswa dalam melaksanakan

pembelajaran 8

7 Partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi
yang dibahas 6

Jumlah Skor 55
Kriteria Cukup aktif

3) Hasil Belajar Siswa
Tabel. 4.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I

No Aspek Keterangan
1 Jumlah siswa 39 siswa
2 Standar KKM Di Sekolah 75
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3 Standar Ketuntasan Klasikal 85%
4 Jumlah siswa yang mencapai KKM 26
5 Jumlah siswa yang belum mencapai KKM 13
6 Ketuntasan Klasikal 66,67%
d. Tahap Refleksi

Dari hasil evaluasi pada siklus I terlihat bahwa jumlah siswa
yang mencapai KKM sebanyak 26 siswa dan yang belum mencapai
KKM sebanyak 13 siswa sehingga diperoleh ketuntasan klasikal
sebesar 66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal yang
ingin dicapai yaitu sebesar 85% belum terpenuhi.

Berdasarkan kekurangan pada siklus I, maka akan
direncanakan kegiatan perbaikan sebagai tindak lanjut untuk
meningkatkan hal-hal yang masih dianggap kurang.

2. Deskripsi Data Siklus II
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 dan 25 Mei

2016. Siklus ini pelaksanaannya sama dengan siklus I yakni dilakukan
dua kali pertemuan. Pada siklus ini pembelajaran akan dilanjutkan pada
KD 6.2 dengan materi yang disampaikan adalah tentang membuat suatu
karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan
menerapkan sifat-sifat cahaya. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II
hampir sama dengan siklus I, namun pada siklus II dilakukan perbaikan
berdasarkan kekurangan yang ada pada siklus I. Hal ini dilakukan agar
aktivitas dan hasil belajar siswa pada kegiatan berikutnya memperoleh
hasil yang lebih optimal.
a. Tahap Perencanaan

Pada tahap inidilakukan beberapa persiapan, diantaranya:
Menentukan tujuan pembelajaran, Merancang dan menyusun
desain/scenario pembelajaran, Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS),
Menyiapkan soal evaluasi siswa, Menyiapkan alat dan bahan untuk
melakukan eksperimen, Mendesain materi pembelajaran yang
dikemas dalam bentuk slide-slide yang berisi gambar dan materi
pokok bahasan tentang sifat-sifat cahaya, Menyiapkan LCD yang
digunakan untuk memproyeksikan media visual slides kepada siswa di
dalam kelas, Menyiapkan formasi duduk berdasarkan kelompok.

b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan pembelajaran dilakukan berdasarkan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sudah disiapkan (terlampir).
c. Tahap Observasi dan Evaluasi

a) Hasil Observasi Aktivitas Guru
Tabel. 4.4 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

No Indikator Skor
1 Pemberian apresiasi dan motivasi 10
2 Penerapan metode eksperimen dengan menggunakan

media visual slides 9

3 Pengorganisasian kelompok dalam diskusi 11
4 Memberikan evaluasi 12



14

5 Menutup pelajaran 8
Jumlah Skor 50
Kriteria Baik

b) Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Tabel. 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

No Indikator Skor
1 Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran

dengan menggunakan metode eksperimen 10

2 Interaksi siswa dengan guru 10
3 Interaksi siswa dengan siswa 9
4 Kerjasama dalam kelompok 11
5 Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok 9
6 Aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran 9
7 Partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi yang

dibahas 8

Jumlah Skor 66
Kriteria Aktif

c) Hasil Belajar Siswa
Tabel. 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II

No Aspek Keterangan
1 Jumlah siswa 39 siswa
2 Standar KKM Di Sekolah 75
3 Standar Ketuntasan Klasikal 85%
4 Jumlah siswa yang mencapai KKM 34
5 Jumlah siswa yang belum mencapai KKM 5
6 Ketuntasan Klasikal 87,17%

Berdasarkan tabel hasil belajar siswa di atas, dapat dilihat
jumlah siswa yang mencapai KKM yang sudah ditentukan yaitu
75 pada siklus ini ada 34 siswa yang sudah mencapai KKM dan 5
siswa belum mencapai KKM, sehingga diperoleh ketuntasan
klasikal pada siklus II yaitu sebesar 87,17%. Hal ini menunjukkan
standard ketuntasan klasikal yang ditetepkan sudah tercapai.

d. Tahap Refleksi
Pada siklus II, guru melakukan pembelajaran dengan baik dan

mampu menarik perhatian siswa dalam menjelaskan materi pelajaran
dengan menggunakan metode eksperimen serta penggunaan media
visual slides. Selain itu penyampaian materi sudah sesuai dengan
tujuan yant telah ditentukan dan tetap memanfaatkan media yang
sudah disiapkan. Kemampuan menutup pembelajaran juga sudah lebih
baik dari pada siklus I. Meskipun penggunaan media visual slides
tergolong baru dan jarang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran
berlangsung, guru mampu menyampaikan materi dengan baik dan
mampy meningkatkan antusiasme siswa saat mengikuti pelajaran.
Guru berharap dengan menggunakan metode eksperimen serta media
visual slides ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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Perubahan-perubahan yang dilakukan pada siklus II ini
ternyata terbukti bisa merubah perolehan hasil belajar siswa dengan
ketercapaian presentase ketuntasan klasikal dari siklus I sebesar
66,67% meningkat menjadi 87,17% pada siklus II. Pencapaian ini
sudah memenuhi target dari guru (peneliti) yang menetapkan standard
ketuntasan yaitu 85%. Sehingga penelitian ini berhenti di siklus II dan
tidak di lnjutkan ke siklus selanjutnya.

Grafik 4.1
Perbandingan Hasil Aktivitas Guru, Hasil Aktivitas Siswa Dan

Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I Dan Siklus II

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa hasil aktivitas
guru dari siklus I sebesar 43 yang dikategorikan cukup baik meningkat
menjadi 50 pada silkus II yang dikategorikan baik diperoleh dari jumlah
indikator. Hasil aktivitas siswa pada siklus I sebesar 55 meningkat
menjadi 66 pada siklus II dikategorikan aktif. Sedangkan ketuntasan
klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari standard KKM sebesar
75 yaitu sebesar 66,67% pada siklus I meningkat menjadi 87,17% pada
siklus II. Jadi peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II
sebesar 20,50%.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada tiap siklus ternyata
terbukti mampu meningkatkan perolehan nilai siswa SD Negeri 04
Cakranegara dalam pelajaran IPA dangan menerapkan metode
eksperimen serta media visual slides sebagai ABP dalam kegiatan
pembelajaran. Pencapaian ini sudah memenuhi target dari guru (peneliti)
yang menetapkan standar ketuntasan klasikal sebesar 85% sehingga
penelitian ini dianggap berhasil dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus
selanjutnya.
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E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terjadi peningkatan
pada skor aktivitas guru, aktivitas siswa, dan ketuntasan klasikal hasil belajar
siswa. Skor aktivitas guru pada siklus I sebesar 43 dangan kriteria cukup baik
meningkat menjadi 50 dengan kriteria baik pada siklus II. Skor aktivitas
siswa pada siklus I sebesar 55 dengan kriteria cukup aktif meningkat menjadi
66 dengan kriteria aktif pada siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa pada
siklus I diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 66,67% dengan jumlah siswa
yang mencapai KKM sebanyak 26 orang dan yang belum mencapai KKM
sebanyak 13 orang meningkat menjadi 87,17% pada siklus II dengan jumlah
siswa yang mencapai KKM sebanyak 34 orang dan yang belum mencapai
KKM sebanyak 5 orang. Oleh karenanya dapat disimpulan bahwa melalui
penerapan metode eksperimen dengan menggunakan media visual slides
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 04
Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016.
2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Siswa

Dalam proses belajar mengajar siswa harus melakukan interaksi atau
kerjasama yang baik pada saat kegiatan pembelajaran. Siswa harus
mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran baik pada saat
akan memulai pembelajaran, mengikuti maupun pada saat mengakhiri
proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh.

2. Bagi Guru
Dalam proses pembelajaran guru harus menggunakan berbagai macam
metode, teknik strategi dan media yang sesuai dengan karakteristik siswa.
Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pelajaran yang
disampaikan terutama pada mata pelajaran IPA. Media visual slides
adalah salah satu alternative yang bisa digunakan dalam proses
pembelajaran IPA.

3. Bagi Kepala Sekolah
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa disosialisasikan
kepada guru-guru sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang
berkaitan dengan upaya gurudalam meningkatkan hasil belajar siswa
dengan menerapkan dan menggunakan berbagai macam media yang
tersedia di sekolah.

4. Bagi Peneliti
Peneliti yang ingin mengkaji hal yang sama diharapkan untuk mengkaji
secara lebih mendalam mengenai penerapan metode eksperimen dan
media visual slides. Supaya kekurangan-kekurangan pada penelitian ini
diharapkan dapat diminimalisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
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