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ABSTRAK 

 

Maryatun, ‘’Penerapan  Strategi  Pembelajaran  Eksperimen   untuk Meningkatkan  

Motivasi  dan prestasi Belajar IPA siswa kelas  III Semester I MI Ma’arif Bligo 2 Ngluwar 

Magelang‘’. Skripsi ,Yogyakarta : fakultas  Ilmu Tarbiyah  dan Keguruan  UIN Sunan  Kalijaga  

2014 . 

Latar belakang  masalah  penelitian ini adalah  kurangnya motivasi  siswa dalam  

pembelajaran  sehingga berpengaruh terhadap  prestasi siswa dalam   pembelajaran  khususnya 

pelajaran IPA .Penelitian ini  merupakan Penelitian Tindakan  Kelas (PTK)  dengan  menerapkan 

metode  Eksperimen. 

Permasalahan  yang dikaji dalam penelitian ini adalah: ( 1) bagaimana  penerapan strategi  

pembelajaran  eksperimen   pada pembelajaran IPA Kelas  III  di MI Ma’arif Bligo 2 ngluwar 

,(2) bagaimana  peningkatan motivasi belajar  mata  pelajaran IPA  kelas III  di MI Ma’arif Bligo 

2 ngluwar  setelah  diterapkannya  metode eksperimen  ,(3)bagaimana  peningkatan prestasi  

siswa  kelas III MI Ma’arif Bligo II  Ngluwar  dalam mata pelajaran IPA setelah  diterapkannya  

metode eksperimen .Penelitian tindakan kelas  yang dilaksanakan  dalam  2 siklus, yang masing- 

masing siklus terdiri dari  tahap  perencanaan ,tindakan ,observasi dan  refleksi  

Hasil penelitian menunjukan:pertama penerapan metode eksperimen mampu 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar.Kedua metode eksperimen mampu meningkatakan 

motivasi belajar terbukti sebelum menggunakan metode eksperimen rata-rata motivasi siswa 

(58,125%) kemudian setelah tindakan siklus I meningakat, rata-rata motivasi siswa (95,25%) 

pada tindakan siklus II rata-rata motivasi siswa (100%). Ketiga prestasi siswa juga meningkat 

terbukti nilai tes akhir pembelajaran 1dari 7 siswa yang mendapat nilai tuntas, pada siklus II 

4dari 7 siswa yang mendapat nilai tuntas, kemudian siklus II semua siswa  mendapat nilai tuntas.  

Kata Kunci: Pembelajaran IPA SD/MI, Eksperimen, Motivasi, Prestasi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Orang tua murid menyerahkan anak-anakya kepada sekolah dan mempercayakan 

kepada guru-gurunya  untuk dididik agar kelak dikemudian hari menjadi anak-anak yang 

baik, pandai ,berakhlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Guru mendapat 

pelimpahan dan kepercayaan dari orang tua murid merupakan tugas dan tanggung jawab 

yang sangat berat. Oleh karena itu seorang guru dalam upaya mencerdaskan peserta 

didiknya dilakukan secara maksimal tanpa mengenal lelah, bahkan upaya dengan 

penambahan waktu pembelajaran pun dilakukan yaitu dengan diadakan les maupun 

masuk sekolah dengan waktu lebih awal agar hasil pembelajaran tidak mengecewakan. 

Dalam proses belajar mengajar, siswa seringkali tidak dapat menerima, memahami 

dan mengerti secara optimal apa yang telah disampaikan oleh seorang guru bahkan 

kalaupun mengerti mereka mudah lupa. Hal ini berakibat rendahnya kualitas hasil proses 

belajar mengajar  serta kegagalan proses belajar mengajar yang akhirnya menimbulkan 

kekecewaan bagi seorang guru, bagi orang tua murid maupun bagi murid yang 

bersangkutan karena tidak sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan  latar belakang masalah  diatas  penulis berupaya mencari sumber 

penyebab rendahnya prestasi dan motivasi siswa kelas III MI Ma‟ arif Bligo II dalam 

mata pelajaran IPA. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa siswa, 

penulis menemukan beberapa  permasalahan yang terjadi  selama pembelajaran  

berlangsung  antara lain ; 
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a. Siswa tidak tidak memperhatikan terhadap penjelasan  dari seorang guru, bahkan 

yang terjadi banyak siswa yang ngomong sendiri, mengganggu teman lain atau 

diam bahkan ada yang sampai tertidur. 

b. Tidak adanya interaksi aktif antara guru dengan murid,  murid bersifat pasif dan 

hanya sebagai pendengar saja sedangkan guru sebagai pembicara, sehinnga 

menimbulkan kejenuhan siswa terhadap pembelajaran yang bersifat  monoton 

c. Siswa kurang konsentrasi dalam menerima materi pembelajaran dan penjelasan dari 

seorang guru 

d. Siswa merasa jenuh dengan mata pelajaran IPA, karena sejak pagi terus menerus 

duduk dan mendengarkan penjelasan guru. 

e. Siswa merasa kelelahan setelah mengikuti pelajaran olah raga 

f. Guru tidak bisa menguasai kelas. 

g. Siswa kesulitan memahami dan mengerti maksud dari penjelasan guru Guru kurang 

menguasai materi pembelajaran. 

h. Guru belum tepat dalam memilih media pembelajaran 

i. Guru belum tepat  dalam memilih metode pembelajaran 

j. Siswa tidak tertarik terhadap materi pembelajaran 

k. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran  

l. Siswa kurang percaya diri  sehingga ragu –ragu dalam merespon  pertanyaan dari 

guru . 

m. Siswa belum memahami  atau menguasai  materi yang disampaikan guru  

n. Rerata hasil pembelajaran relative rendah  berkisar antara angka 50-60. 
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o. Pada saat diadakan evaluasi, hasilnya masih rendah..Dari siswa kelas III MI 

Ma‟arif Bligo II yang berjumlah 7 siswa, ternyata hanya ada 1 siswa  yang nilainya 

lebih  dari KKM. Sedangkan   nilai KKM 70 . 

Berdasarkan  hasil pengamatan tersebut, penulis mencoba melakukan introspeksi 

terkait dengan aktivitas pembelajaran yang telah berlalu. Dari hasil introspeksi tersebut 

penulis menyadari, bahwa pembelajaran IPA yang selama ini selalu dilakukan dengan 

ceramah dengan sedikit pertanyaan, Metode yang kurang bervareasi, Media  yang dipakai 

kurang melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.belum mengarah 

pada proses pembelajaran yang dapat menjadikan motivasi yang tinggi bagi siswa dalam 

belajar. Kondisi yang seperti ini ternyata berpengaruh pula terhadap kurangnya minat 

belajar siswa  dan perkembangan potensi siswa dalam pembelajaran sehingga prestasi 

yang dicapai pun  tidak maksimal dan kurang memuaskan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis mencoba mencari dan mendalami 

beberapa literatur yang terkait dengan masalah strategi pembelajaran untuk mengatasi 

masalah tersebut, penulis menemukan strategi pembelajaran  yaitu dengan strategi 

eksperimen.  

Strategi ekspereimen menuntut peran serta siswa secara aktif,siswa  melihat, 

melakukan, mengamati, menganalisa dan menyimpulkan sendiri atas apa yang terjadi 

selama eksperimen dilakukan. Disamping itu menuntut kreativitas guru dalam 

menumbuhkan dan memberikan kesempatan serta penghargaan kepada anak didik. 

Dengan ini penulis berkeyakinan bahwa dengan strategi ini mampu mengatasi rendahnya 

motivasi belajar siswa sehingga meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPA. 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar  belakang  tersebut di atas  dapat kami rumuskan  rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran eksperimen dalam pembelajaran IPA 

siswa kelas III MI Bligo ? 

2. Bagaimana peningkatan motivasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas III MI 

Bligo setelah diterapkannya strategi eksperimen ? 

3. Bagaimana  peningkatan prestasi siswa kelas III MI Ma‟arif Bligo II dalam mata 

pelajaran IPA setelah diterapkan Strategi Eksperimen ? 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendiskripsikan  penerapan metode eksperimen  dalam meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar siswa MI Bligo 2. 

b. Mendiskripsikan hasil peningkatan motivasi belajar setelah diterapkannya metode 

eksperimen 

c. Mendiskripsikan hasil peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

meode eksperimen. . 

2. Kegunaan penelitian  

Hasil penelitian  ini diharapkan  mempunyai kegunaan sebagai berikut : 
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a. Diharapkan mampu  menjadi bahan pertimbangan bagi guru  dalam memilih 

metode pembelajaran  yang sesuai  terutama  dalam pembelajaran IPA. 

b. Dapat digunakan  sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran  daam 

mendukung proses pembelajaran. 

c. Menjadi sumbangan  pemikiran  khususnya  bagi MI Bligo 2 dalam rangka  

meningkatkan kualitas pendidikan  melalui metode eksperimen. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan  data  yang peneliti dapatkan  ada beberapa penelitian  yang 

berkaiatan dengan  penerapan metode  pembelajaran  eksperimen  khususnya 

pembelajaran  IPA .untuk menghindari pengulangan  dalam penelitian ,maka penulis 

mengadakan  kajian pustaka  sebelumnya .Dalam  pustaka ini penulis  menemukan 

beberapa judul  skripsi yang relevan diantaranya ; 

1. Suranti  Jurusan Program Study (SI) pendidikan Guru Sekolah Dasar  Universitas 

Terbuka  2009  yang berjudul „‟ Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep  

Melalui Metode Eksperimen  dalam  proses Pembelajaran IPA di SDN Sendang 

Agung  Minggir Sleman „‟
1
 .Penelitian yang dilakukan ini  bertujuan 

;meningkatkan  perbaikan pembelajaran  dengan meningkatkan keaktifan  siswa 

,meningkatkan pemahaman  siswa serta menarik  perhatian siswa dengan strategi  

pembelajaran yang menyenangkan  karena siswa melakukan sendiri apa yang 

diajarkan yaitu dengan eksperimen .Dengan demikian  diharapkan siswa akan  

dapat memahami  materi yang disampaikan  guru dan dapat  menerapkan  dalm 

kehidupan sehari –hari 

                                                           
1
 Skripsi Suranti jurusan Pendidikan Guru SDUniversitas Terbuka Jakarta  
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2. Skripsi Ika Riyandani Jurusan Pendidikan Agama Islam  Fakultas Tarbiyah  dan 

Keguruan  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 .Penelitian ini bertujuan 

mendiskripsikan  dan menganalisis  secara kritis  tentang penerapan Metode 

Eksperimen  dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMK NI Wonosari 

Gunung Kidul. Serta efektifitas  metode eksperimen  dalam meningkatkan  

pemahaman siswa  terhadap materi  matri pelajaran yang diajarkan .Skripsi ini 

menyimpulkan bahwa  metode eksperimen  efektif diterapkan dalam  

Pembelajaran Pendidikan  Agama Islam( sub kompetensi ibadah ),siswa lebih 

paham dan menguasai materi  dan ada peningkatan dari siswa  
2
 

 

E.  Landasan Teori 

         Pada hakekatnya Belajar dapat dikatakan  sebagai suatu proses, artinya dalam 

belajar  akan terjadi proses melihat, mendengar, membuat, mengamati ,menyelesaikan 

masalah  atau persoalan ,menyimak dan latihan. Oleh karena dalam proses belajar  guru 

harus dapat membimbing  dan menfasilitasi siswa  supaya siswa dapat  melakukan 

proses –proses  tersebut .proses belajar harus diupayakan  secara efektif  agar terjadi 

adanya  perubahan tingkah laku  siswa yang disebabkan  oleh proses –proses tersebut. 

Jadi seseorang dapat dikatakan belajar  karena adanya indikasi  melakukan proses  

tersebut secara sadar dan menghasilkan  perubahan tingkah lakusiswa  yang diperoleh  

berdasarkan interaksi  dengan lingkungan .perwujudan  perubahan  tingkah laku  dari 

hasil belajar  adalah adanya peningkatan   kemamapuan  siswa sesuai dengan  tujuan 

                                                           
2
 Skripsi Ika RiyandaniJirusan PAIFakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
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yang telah ditetapkan. Perubahan  tersebut sebagai  perubahan  yang disadari, relative, 

bersifat permanen, kontinu, dan fungsional 
3
 

Dalam  peristiwa  belajar  semua aspek  dalam diri siswa  sebagai individu  seperti 

intelektual, sosial emosional, fisik,bakat  dan minat siswa  dapat terjadi secara maksimal  

 

1. Pembelajaran Metode Eksperimen 

a. Pengertian Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode mengajar dalam penyajian atau 

pembahasan materinya melalui percobaan serta mengamati secara proses. 

Eksperimen sulit dipisahkan dengan demontrasi karena keduanya kemungkinan 

dapat digunakan secara bersama – sama 
4
 

Eksperimen dimaksudkan bahwa guru dan siswa mencoba mengerjakan 

sesuatu serta mengamati proses dan hasil pekerjaannya.
5
 

 

b. Prosedur  

Menurut  Sri Anitah ,langkah langkah metode eksperimen dapat dilakukan  

sebagai berikut ; 

1).  Mempersiapkan alat bantu /eksperimen  

2). Petunjukdan informasi  tentang tugas –tugas yang harus  di lakukan  dalam 

eksperimen  

                                                           
3
Sri Anitah w,dkk, 2008,’’ Strategi pembelajaran SD’’ ,Universitas Terbuka Jakarta ,Hal 26. 

4
Sri anitah ,2008 ,’’Strategi Pembelajaran di SD’’, Universitas Terbuka  Jakarta ,hal 06 

5
 Winarno ,1980,90  
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3).Pelaksanaan  eksperimen  dengan menggunakan  lembar kerja /atau pedoman  

eksperimen  yang disusun secara  sistimatis ,sehingga  siswa dalam 

pelaksanaanya  tidak banyak mendapat kesulitan  

4). Penguatan  perolehan  temuan –temuan eksperimen  dilakukan dengan 

diskusi,tanya jawab 

Kelebihan Metode Eksperimen adalah: 

1) Dapat  membangkitkan rasa ingin tahu siswa  

2) Membangkitkan Sifat ilmiah siswa 

3) Membuat pembelajran bersifat aktual  

4) Membina kebiasaan belajar kelompok maupun individu 

Kekuranagn metode eksperimen adalah: 

1) Memerlukan alat dan biaya 

2) Memerlukan waktu relative lama 

3) Sangat sedikit sekolah yang memiliki fasilitas eksperimen  

4) Guru dan siwa banyak yang belum terbiasa melakukan eksperimen .
6
 

Guru sebagai  pengajar  tidak harus mendominasi  semua kegiatan  interaksi 

belajar  mengajar  tetapi harus dapat menciptakan  situasi tertentu  yang dapat mendorong  

siswa untuk berperan aktif  dalam kegiatan pembelajaran .upaya guru dalam peningkatan  

mutu pendidikan  diperlukan ketrampilan  dalam memilih metode  dan media yangsesuai 

dengan materi  yang akan di sampaikan  .metode mengajar  merupakn salah satu  unsur 

dalam proses  pembelajaran yang penting ,maka penelitian  ketepatan  metodepun  ikut 

menentukan keberhasilan . pada kegiatan ini penulia mencoba  menggunakan metode 

                                                           
6
 Sri Anitah, 2008 : 5, Strategi Pembelajaran di SD Universitas Terbuka 
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yang sering di gunakan dalam dalam pembelajaran IPA  yaitu penugasan,diskusi,tanya 

jawab ,eksperimen.
7
 

Kali ini peneliti akan melaksanakan penelitian dengan metode  eksperimen  karena 

peneliti merujuk  pada belajar  konstruksifisme.Menurut konstruksifisme  setiap orang 

belajar  sesungguhnya  membangun sendiri  pengetahuanya .jadi siswa  aktif dalam 

meningkatkan diri  dalam kondisi tertentu 
8
 

Menurut pendapat Piaget 
9
belajar tidak harus berpusat pada guru ,tetapianak harus 

aktif  menemukan materi  yang di pelajari harus menarik menaribk minat belajar siswa 

dan menantang sehingga mereka asyik dan aktif terlibat . dalam pembentukan  

pengetahuan lebih bermakna .penulis menggunakan  rujukan teori konstruksifisme  

sebab teoriini  mempunyai beberapa kebaikan .Menurut buku yang ditulis oleh Driver et 

al.
10

 dirangkum oleh Tyler 1996 adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkap gagasan secara 

eksplisif dengan menggunakan bahasa sendiri, berbagai dengan teman. 

2. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki 

siswa. 

3. Memeberi kesempatan berfikir tentang pengalamannya  

4. Memberi kesempatan kepada siswa mencoba gagasan baru. 

5. Memberi lingkungan belajar yang kondusif 

                                                           
7
 Nuryani rustam ,2007 

8
 Drs Nono ,M,Pd,dkk2007 

9
 William c.rain ,1980-1998 

10
 Driver at al1985,osborne dan freyberg1985 oleh Tyler 1996 



10 
 

 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi adalah  suatu  perubahan  energi  dalam pribadi  seseorang yang 

ditandai  dengan timbulnya efektif  dan reaksi  untuk mencapai tujuan .ada juga  yang 

memberikan pengertian  motivasi sebagai suatu  tenaga dari  dalam  yang 

menyebabkan  kita bertindak,bertingkah laku,berbuat, yang mana tindakan  kita 

ditujukan  pada tujuan tertentu  yang hendak dicapai .dengan demikian  bisa 

disimpulkan  bahwa motivasi adalah  suatu dorongan  yang timbul dari dalam diri 

seseorang. Dorongan itu memaksa  seseorang untuk bergerak  atau bertindak. 

Pada dasarnya setiap tindakan  didorong oleh motivasi  yang ada dalam 

dirinya.Tindakan  manusia timbul karena adanya kebutuhan yang  harus dipenuhi 

.Dorongan itu timbul  secara khusus menjadi  suatu kebutuhan.Kebutuhan  tersebut  

menimbulkan  keadaan  siap pada diri seseorang  untuk memulai  atau  melanjutkan 

serangkaian tindakan. Respon manusia  terhadap kebutuhan akan menimbulkan   

tindakan – tindakan. Jadi  terdapat  hubungan antara motivasi,kebutuhan dan tindakan  

manusia. 

Dalam kegiatan belajar,  motivasi juga merupakan  unsur yang utama.Dengan 

adanya  motivasi yang baik  dalam belajar maka akan  menunjukan  

minat,aktifitas,dan partisipasi  yang tinggi dalam  mengikuti  proses pembelajaran  

yang sedang berlangsung.Maka  motivasi belajar dapat pula diartikan  sebagai  

dorongan  yang berasal dari diri seseorang  yang menimbulkan  kegitan belajar  dan 

memberikan arahan  kepada  kegiatan belajar  sehingga  apa yang dikehendaki  siswa 

dalam  belajar   akan tercapai. 
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Motivasi  belajar merupakan  kondisi psikologis  yang mendorong siswa  untuk  

melakukan  aktifitas  belajar.Motivasi  belajar ini bisa datang  dari dalam diri siswa 

sendiri  maupun dari luar  dirinya. Motivasi  yang datang dari dalam diri siswa  

disebut  motivasi  intrisik,sedangkan motivasi yang berasal dari luar  diri siswa  

disebut dengan motivasi  ekstrinsik. 

Untuk membangkitkan motivsi  intrisik  ini bisa dilakukan dengan berbagai 

cara  seperti: ( a) Mengapa suatu mata pelajaran  diajarkan  dan apa kegunaanya  

dalam kehidupan  dimasa depan ; (b)  Menunjukan antusias dalam mengajar   dan 

meggunakan  prosedur mengajar  yang sesuai ;( c) Menyajikan bahan pelajaran  yang 

tidak terlalu mudah dan  juga tidak terlalu sulit ; (d) menjaga disiplin  belajar didalam 

kelas ;(e) Memberikan hasil  pekerjaan  siswa dalam waktu sesingkat mungkin
11

. 

Kehadiran  motifasi  dalam aktifitas  belajar merupakan  factor psikis  yag 

ampu menimbulkan  kegiatan belajr .ada beberapa ciri sebagai indikasi  munculnya  

motivasi  dintaranya : (a) Tekun menghadapi tugas,dapat bekerja terus  menerus  

dalam waktu  yang lama ,tidak berhenti  sebelum selesai; ( b) Untuk menghadapi  

kesulitan ( tidak lekas putus asa ,tidak memerlukan  dorongan  dari luar  untuk 

berprestasi  sebaik mungkin,tidak cepat puas  dengan prestasi  yang pernah dicapai : 

(c) Senang mencari  dan memecahkan soal . 

Dalam  proses  belajar  disekolah, motivasi belajar  siswa bisa datang  dari 

guru,  sebab guru merupakan  merupakan salah satu  faktor  yang mempengaruhi  

keberhasilan  proses belajar siswa . Oleh karenanya  agar dapat  membangkitkan  

motivasi  belajar siswa,guru perlu mengetahui  dan mengimplementasikan  prinsip –

prinsip  motivasi  belajar  seperti :  

                                                           
11

  W.S .Winkel , 1983,’’ Psikologi Pengajaran ‘’ Jakarta  Grasindo ,hal 67 
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1. Melibatkan sebanyak mungkin indra  

2. Kebermakna‟an  

3. Pengetahuan dan ketrampilan  

4.  Model komunikasi terbuka  

5.  Keaslian dan tugas yang menantang  

6.  Latihan yang tepat dan aktif  

7. Penilaian tugas  

8. Kondisi dan konsekuensi  yang menyenangkan  

9. Keragaman  pendekatan  

10. Mengembangkan  beragam kemampuan  

11. Melibatkan sebanyak mungkin kemampuan   

12. Keseimbangan  peraturan pengalaman belajar 
12

 

 Berdasarkan  uraian diatas  maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa siswa yang 

termotivasi  dalam belajar  maka akan menunjukan  tanda – tanda seperti : 

a. Ketekunan  dan konsentrasi tinggi ; 

b. Perhatian tinggi; 

c. Aktifitas dan  partisipasi tinggi; 

d.  Minat yang besar dalam belajar  

 

3. Prestasi Belajar. 

                                                           
12

 Menurut Sutrisno,2005;70-73 
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Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa prestasi belajar adalah 

penguasaan ketrampilan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya  ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

           Prestasi belajar merupakan tolok ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran 

oleh seorang guru terhadap anak didiknya. Prestasi belajar IPA dapat didefinisikan 

sebagai keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran IPA selama mengikuti 

proses pembelajaran  yang ditunjukkan dengan angka atau nilai. Untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa dilakukan dengan tes hasil belajar. 

Dari pandangan beberapa ahli diatas bahwa persoalan rendahnya motivasi dan 

prestasi belajar siswa dapat diatasi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang 

mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, menyadarkan potensi siswa, 

memberikan kesempatan kepada siswa secara langsung untuk melihat, melakukan, 

mengamati,  menganalisa dan menyimpulkan sendiri serta mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. yaitu dengan Strategi Pembelajaran Eksperimen. Oleh karena 

itu berdasarkan  teoritik tindakan diatas,hipotesis yang diajukan “PENERAPAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN EKSPERIMEN DAPAT MENINGKATKAN 

MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR IPA SISWA KELAS III MI MA‟ARIF 

BLIGO II SEMESTER ITAHUN PELAJARAN 2013-2014. 

 

F. Indikator Keberhasilan. 

1. Motivasi :Siswamenunjukkan sikap: tekun  dan  konsentrasi, perhatian, aktifitas dan 

partisipasi, serta minat yang besar dalam belajar.  
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2. Prestasi : Tercapainya nilai KKM,  Nilai KKM mata pelajaran IPA di MI Ma‟arif 

Bligo 2 adalah 7,0. 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan Penelitian Tindakan Kelas dengan Model PTK 

sebagaimana yang dikembangkan oleh Steppen Kemmis dan Robin Mc Taggart, 

dengan langkah-langkah : 

a. Perencanaan, 

b. Tindakan, 

c. Observasi, 

d. Refleksi 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekan psikologi, yaitu usaha untuk 

memahami segala perilaku yang terjadi pada manusia.Psikologi  diterapkan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perilaku belajar siswa. Antara 

psikologi dan belajar siswa merupakan dua aspek yang saling berkaitan, mengingat 

aktivitas belajar siswa tidak terlepas dari keadaan kejiwaan . 

3. Subyek Penelitian 
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Dalam penelitian ini , peneliti memperoleh informasi  yang terkait dengan 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas III MI Ma‟arif Bligo II  Semester I tahun 

pelajaran 2014 yang berjumlah 7 siswa. Selain daripada itu penulis memperoleh 

informasi dari kolaborator dalam penelitian ini yaitu guru pengampu mata pelajaran 

IPA  

 

 

4. Waktu Penelitian 

Waktu yang direncanakan  untuk pelaksanaan penelitian  kurang lebih selama  tiga 

minggu pada bulan Maret akhir sampai april 2014. 

5. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan 3 tahap, yaitu : 

a. Pra Tindakan 

      Siswa memperhatikan  dan mengamati  macam –macam benda  yang ada 

dilingkungan  kelas ,kemudian mengelompokan  menurut jenis benda. 

b .  Siklus I 

Siswa bersama  guru meneksperimenkan  untuk dapat menemukan  sifat yang 

dimiliki  masing –masing jenis benda  baik  benda padat ,cair ,dan gas  

c.   Siklus II 

Siswa  secara berkelompok  dengan bimbingan guru  melakukan percobaan  

untuk menemukan  sifat –sifat yang dimiliki  benda  padat,cair, dan gas . 

 

Diskripsi persiklus  



16 
 

Pra Tindakan. 

Perencanaan tindakan  

Guru menyusun rancangan pembelajaran  dan membuat soal tes  akhir  pada pra 

tindakan,  rencana tindakannya adalah  mengaktifkan siswa  dalam  pelaksanaan 

pembelajaran  dengan eksperimen  guru dan pertanyaan –pertanyaan  untuk siswa. 

 

Siklus I 

Perencanaan tindakan  

Berdasarkan hasil tindakan pra tindakan,maka penelitian  membuat rancangan  

pembelajaran  tes dalam proses  dan tes akhir.Pada siklus Irencana pembelajaran ini  

peneliti  merencanakan  akan mengadakan   perbaikan pembelajaran  yang lebih 

mengaktifkan siswa  dengan cara eksperimen yang dilakukan oleh siswa secara 

berkelompok . 

 

Siklus II 

Perencanaan tindakan  

Pada siklus ini peneliti  menyusun rencana  pembelajaran  menyusun tes awal  dan 

tes akhir. Pada siklus ini  eksperimen  akan dilakukan  oleh siswa satu persatu media 

diusahakan  ada sejumlah siswa. 

Pra Tindakan                           Refleksi 

 Tindakan/Observasi 
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Siklus I Refleksi   

   Tindakan/Observasi 

 

 

Siklus II Refleksi  

  Tindakan/Observasi 

 

6. Rencana Penelitian 

Strategi pembelajaran Eksperimen ini akan diterapkan pada pembelajaran IPA 

dengan materi Klasifikasi benda dan sifatnya, dengan Kompetensi Dasar 

:Mengidentifikasi  sifat -sifat benda berdasarkan  pengamatan meliputi  benda 

padat,cair dan gas(Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar IPA Kelas III Semester I) 

Secara terperinci rencana tindakan kelas ini sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan. 

1) Permohonan ijin penelitian di Sekolah MI Ma‟arif Bligo II 

2) Melakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

di kelas III 

b. Tahap Perencanaan. 

1). Merumuskan spesifikasi sementara upaya dalam meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran Eksperimen 
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2). Menyusun rencana pelaksanaan tindakan berdasarkan strategi Eksperimen 

yang meliputi pembahasan materi, dan menentukan skor awal berdasarkan 

pre test matapelajaran IPA, 

3)   Membuat instrument penelitian 

4). Membuat RPP dengan menerapkan Strategi Pembelajaran Eksperimen. 

5). Membuat soal tes untuk mengetahui pemahaman dan penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran dan hasil belajar. 

6). Membuat lembar observasi untuk merekam aktifitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran. 

 

c. Tahap Pelaksanaan 

Setelah  diperoleh gambaran keadaan kelas,perhatian dan minat siswa,sarana dan 

prasarana  belajar  selanjutnya akan dilakukan tindakan  yaitu dengan  

menerapkan metode eksperimen . 

d. Tahap Observasi. 

Melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan serta mencatat aktivitas dan 

kemampuan guru dan siswa kelas III pada saat proses pembelajaran berlangsung 

sesuai dengan kriteria  menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. 

e. Refleksi 

Menganalisa dan mendiskusikan hasil tindakan eksperimen dan observasi dengan 

kolaborator untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian tindakan yang dilakukan 

dengan tujuan yang diinginkan, serta kendala-kendala yang muncul selama 
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pembelajaran berlangsung.Hasil diskusi dijadikan sebagai landasan untuk 

menyusun perencanaan untuk siklus selanjutnya. 

f. Evaluasi dan Revisi. 

Mengevaluasi hasil refleksi apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan 

kriteria keberhasilan atau belum. Dengan kriteria keberhasilan motivasi  

menunjukkan bahwa: Siswa lebih semangat dalam belajar, senang dan tertarik 

belajar IPA. Sedangkan kriteria keberhasilan prestasi belajar yaitu ditunjukkan 

dengan nilai ketuntasan secara individu meningkat, begitu pula   prosentase rata-

rata hasil tes seluruh siswa meningkat sesuai dengan KKM mata pelajaran 

IPA..Apabila belum sesuai dengan kriteria maka perlu dilakukan perubahan 

terhadap rencana tindakan. 

 

7. Teknik Pengumpulan Data. 

Wawancara :yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, 

dimana pertanyaan yang diajukan  telah dipersiapkan sebelumnya   dengan cermat 

dan lengkap. 

Observasi :dilakukan oleh peneliti  dengan cara melakukan pengamatan  dan 

pencatatan  mengenai  pelaksanaan  dikelas  serta perilaku anak  selama proses 

pembelajaran.Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi  yang 

telah dipersiapkan . 

 

8. Uji Keabsahan Data  
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Untuk menjaga keabsahan data,dalam penelitian ini  peneliti berperan sebagai  

pengamat dan guru sebagai pengamat  dan guru  sebagai penyampai   materi atau 

sebagai kolaborasi.Uji keabsahan  data menggunakan  tehnik  triangulasi.Tehnik 

triangulasi  adalah tehnik pemeriksaan  keabsahan data yang memanfaatkan  sesuatu 

yang lain . adapun  tehnik  triangulasi   yang digunakan  adalah triangulasi  sumber, 

yaitu   membandingkan  data dan mengecek  balik derajat  kepercayaan yang 

diperoleh  melalui waktu dan nilai  berbeda dalam  metode kualitatif. 

 

 

9. Teknik Analisa Data 

Sehubungan dengan tujuan penelitian adalahpeningkatan pembelajaran,  maka 

dalam menganalisis data  utama secara kwalitatif . Data yang diperoleh selanjutnya 

diolah  dengan analisis dengan teknik membandingkan antara motivasi siswa dan 

prestasi belajar siswa pada pra tindakan dengan peningkatan motivasi dan prestasi 

siswa setelah dilakukan tindakan kelas dalam hal ini siklus I. Kemudian 

membandingkan antara keberhasilan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa 

pada siklus I dengan peningkatan motivasi dan prestasi pada siklus II.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami skripsi ini dalam 

pembahasannya dibagi dalam empat bab yang antara bab yang satu dengan bab yang 

lainnya memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. Bab I terdiri dari 

pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis tindakan, metode 

penelitian dan sistimatika pembahasan. 

Bab II memaparkan gambaran umum MI Ma‟arif Bligo II Ngluwar Magelang 

tentang letak dan kondisi geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, visi, misi dan 

tujuan, struktur organisasi, sumberdaya pendidikan, pelaksanaan pembelajaran secara 

umum. 

Bab III merupakan pembahasan yang menguraikan paparan data terkait dengan 

kondisi awal sebelum tindakan dilaksanakan, penerapan tindakan pada siklus I, siklus II,  

kemudian juga dipaparkan pembahasan dan analisispembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode eksperimen dalam meningkatkan motivasi dan prestasi  

pembelajaran IPA kepada siswa kelas III MI Ma‟arif Bligo II Ngluwar Magelang. 

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, saran-saran dan pada bagian akhir merupakan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil tindakan  yang  telah  dilaksanakan pada siklus I dan siklus II  dapat  

diambil  kesimpulan  sebagai  berikut :  

1. Penerapan metode eksperimen dalam meningkatkan  motivasi dan prestasi belajar  

pada pembelajaran IPA dikelas III MI Ma‟arif Bligo 2,Kecamatan Ngluwar 

,Kabupaten Magelang dilaksanakan dalam II siklus.Pada siklus I tanggal 20maret 

2014,siklus keII tanggal 27 Maret 2014,secara keseluruhan  pelaksanaan tindakan 

kelas berjalan lancar sesuai dengan rencana yang disusun  dan dilakukan refleksi 

disetiap siklusnyaterjadi peningkatan motivsi dan prestasi belajar secara bertahap. 

2. Adapun peningkatan motivasi siswa dengan  metode  eksperimen adalah sebagai 

berikut : 

Sebelum di lakukan tindakan kelas dan masih menggunakan metode ceramah  

siswa rata-rata motivasi siswa (58,125%) hanya ada 1 dari 7  siswa yang termotivasi 

mengikuti pelajaran. Kemudian setelah tindakan pada siklus I  dengan menggunakan 

Metode eksperimen motivasi siswa meningkat rata-rata (95,25%) 4 dari 7siswa 

termotivasi penuh tetapi masih ada 3 siswa yang belum termotivasi. Karena masih 

ada yang belum termotivasi penelitian dilanjutkan pada siklus II hasilnya seluruh 

siswa termotivasi penuh dengan rata-rata (100%) dan 7 dari 7siswa termotivasi 

mengikuti pelajaran .Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen mampu 
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meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas III MI Ma‟arif 

bligo 2 

3. Adapun peningkatan prestasi siswa kelas III setelah menggunakan metode 

eksperimen  adalh sebagai berikut: 

Rata-rata nilai individu siswa sebelum dilakukan penelitian dengan metode 

ceramah yaitu :64,57 yang mencapai KKM hanya 1 siswa dari 7 siswa.Setelah  

menggunakan metode eksperimen pada siklus I  rata-rata nilai individu siswa 

meningkat yaitu: 69  yang mencapai KKM ada 4siswa dari 7 siswa ,kemudian pada 

siklus II rata-rata nilai siswa mencapai 80 dan semua siswa dapat mencapai KKM 

.Dengan  nilai yang terus meningakat dari pra tindakan ,siklus I dan siklus II maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa metode eksperimen mampu meningkatkan prestasi 

dalam mata pembelajaran IPA  

 

B. Saran  

Berdasarkan  kesimpulan diatas  disarankan  tindak  lanjut  sebagai  berikut ;  

a. Bagi  sekolah  

1. Sekolah  hendaknya  menciptakan  iklim    belajar  yang  kondusif sehingga    

memungkinkan  siswa  dapat  belajar  dengan nyaman, serta menyediakan media 

atau alat peraga lainnya sehingga siswa tertarik dan termotivasi  untuk melakukan 

eksperimen sendiri. Dengan demikian siswa secara tidak disadari telah belajar 

dengan  pengalaman  langsung  dari apa yang telah dilakukannya. Dengan 

demikian siswa menjadi aktif  dalam  pembentukan  pengetahuannya.  



85 
 

2. Sekolah  hendaknya  mendorong  kepada semua guru  untuk  melakukan  

perbaikan  pembelajaran dengan menerapkan metode  untuk  semua kompetensi 

dasar setiap pembelajaran IPA setiap kelas. 

b. Bagi  guru  

1. Memiliki  ketrampilan  dalam  memilih  dan  menggunakan  metode  eksperimen 

dalam  pembelajaran  

2. Memiliki  ketrampilan  dalam memilih  dan  menggunakan  media  dalam  

pembelajaran  

3. Memberikan  kesempatan  pada  siswa  melibatkan  diri  dalam  pembentukan   

pengetahuannya  melalui  pengalaman langsung  

4. Memberikan  motivasi  kepada  siswa  agar  gemar  berinteraksi  dengan  

lingkungan sehingga  mampu  menciptakan  pembelajaran  yang  bermakna . 

5. Perlu  adanya  kelompok  kerja  antar  guru-guru  untuk  bertukar  pikiran dalam  

menetukan  media  dan  metode  dalam  pembelajaran . 

c. Bagi  siswa  

Semua siswa selalu  aktif dengan eksperimen-eksperimen terhadap semua 

benda yang ada dilingkungan sekitarnya.   Dengan demikian siswa akanmemperoleh 

ilmu dan pengalaman secara langsung dari eksperimen yang telah dilakukannya. 

Selain daripada itu, dalam  pembelajaran  terutama    pembelajaran  yang  

mengutamakan  optimalisasi  indra  dan  kegiatan  membentuk  pengetahuan  melalui  
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kegiatan  nyata, sehingga terbentuk pengetahuan  yang bermakna   serta  pemahaman  

yang  mendalam . 

C. Kata Penutup  

Alhamdulilallahirobil a‟lamin,pujisyukur penulis  panjatkan  kehadirat Alloh SWT  

yang  telah  melimpahkan  rohmad  da  hidayah-nya ,sehingga  penulis  dapat  

menyelesaikan skripsi ini  tanpa  banyak  hambatan  yang  berarti  .Seluruh  waktu  

,tenaga  dan  pikiran  telah  penulis  curahkan   demi  terselesaikannya  skripsi  ini ,namun  

penulis  menyadari   bahwa  skripsi  ini  jauh  dari  sempurna  . oleh  sebab  itu  penulis  

sangat  mengharapkankan  kritik  dan  saran  yang  membangun  dari  pembaca  demi  

kesempurnaan  skripsi  ini . 

Akhirnya, semoga  skripsi  yang  telah  disusun  penulis  ini  bermanfaat   bagi  

semua  pihak  khususnya  bagi  calon  peneliti  selanjutnya , guru  dan  calon  guru 

.Semoga  karya  ini  memberikan  sumbang sih  bagi  peningkatan   kualitas  dan  

pengembangan  mutu  pendidikan  agama  Islam  .Amiiiiin  

 Penyusun 

 

              Maryatun. A.ma 
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Lampiran. 1.  

 

 

Bukti Seminar Proposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Lampiran. 2 

 

Berita Acara Proposal 
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Lampiran. 3 

 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA‟ARIF  

MADRASAH IBTIDAIYAH MA‟ ARIF BLIGO 2 

NGLUWAR MAGELANG 

Alamat : Bakalan , Bligo , Ngluwar , Magelang 56485 

 

SURAT KETERANGAN  

NO  :41/MI.Mrf/P.16/V/2014 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini  Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma‟ arif Bligo 2,Ngluwar 

Magelang dengan ini menyatakan bahwa : 

  Nama  : Maryatun ,Ama 

  NIM    : 12485163 

  Tempat Tanggal Lahir  : Magelang,09-02-1968 

  Pendidikan Studi  : Menempuh S-1UIN Sunan Kalijaga  

      Yogyakarta 

Adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di MI Ma‟arif Bligo 

2,Ngluwar,Magelang.Adapun penelitian  tersebut dilaksanakan  di kelas III pada tanggal 13 

Maret sampai dengan 27 Maret 2014 

Demikian  Surat  Keterangan ini dibuat  agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

        Ngluwar, 27 Maret 2014 

        Kepala  Madrasah 

 

Tutik Sriwahyuningsih,SOS.I 
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Lampiran. 4 

 

SURAT  PERNYATAAN 

 

Yang  bertanda  tangan  dibawah  ini  :  

Nama    ;  Maryatun 

NIM   : 12485163 

Menyatakan  Bahwa     : 

Nama    :  Eny safiyati,SPd 

Tempat tugas              :  MIMa‟arif  Bligo 2  

Guru  kelas  :IV ( empat) 

 

Adalah  teman  sejawat yang  akan  membantu dalam pelaksanaan  penelitian  

tindakan  kelas , serta  membantu  dalam  perbaikan  pembelajaraan . 

Demikian pernyataan  ini dibuat  untuk  digunakan  sebagaimana  mestinya . 

Ngluwar, 20  Maret  2014  

               Yang  membuat  pernyataan  

 Teman  sejawat              Mahasiswa. 

 

                 (  Eny safiyati ,SPd)                                                                   ( Maryatun )  
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Lampiran  5 

 

SURAT  PERNYATAAN 

 

Yang  bertanda  tangan  dibawah  ini  :  

Nama : Maryatun 

NIM : 12485163 

 

Menyatakan  Bahwa     : 

Nama : Harmiyati,SPd 

Tempat tugas : MI Ma‟arif  Bligo 2 

Guru  kelas : VI (enam ) 

 

Adalah  teman  sejawat yang  akan  membantu dalam pelaksanaan  penelitian  

tindakan  kelas, serta  membantu  dalam  perbaikan  pembelajaraan . 

Demikian pernyataan  ini dibuat  untuk  digunakan  sebagaimana  mestinya . 

 

Ngluwar ,20  Maret  2014  

Yang  membuat  pernyataan 

 Teman  sejawat           Mahasiswa. 

 

 

    (  Harmiyati,SPd)                                  (Maryatun) 
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Lampiran .6 

 Universits  Islam Negeri Sunan Kalijaga   FM- UINSK –BM -06 / RO  

    

KARTU BIMBINGAN  SKRIPSI /TUGAS AKHIR 

Nama Mahasiswa               : Maryatun 

Nomor Induk : 12485163 

Pembimbing   : Dr. Sabarudin,M.Si 

Judul  skripsi                      : PENERAPAN  STRATEGI  PEMBELAJARAN      

EKSPERIMEN  UNTUK  MENINGKATKAN  MOTIVASI  

DAN PRESTASI BELAJAR  IPA SISWA KELAS  III  MI 

MA”ARIF  BLIGO 2  SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 

2013-2014 

Fakultas : Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan 

Program Study : PGMI 

 

No  Tanggal  Konsultasi 

Ke ; 

Materi  bimbingan  Tandatangan 

Pembimbing 

1  2 April 2014 I Perbaikan latar Belakang Masalah  

2 8 April  2014 II Kajian Pustaka   

3 15 April 2014 III Bimbingan BAB II  

4 20 April 2014 IV Bimbingan BAB III  

5 25April  2014 V Bimbingan BAB III  

6 6 Mei 2014 VI Bimbingan BAB IV  

7 12 Mei 2014  VII Bimbingan BAB IV  

 

     Yogyakarta ,13 Mei 2014 

      Pembimbing  

 

 

      Dr.Sabarudin,M.Si 

              NIP 196804051994031003 
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Lampiran.7 

 

SUBYEK  PENELITIAN 

 

No NAMA 

1. Tri  wahyuni 

2. Bintarsih Putri 

3. Meysa  Anastasya  

4. Ariyo  Damar Kuncoro  

5. Alfian  

6. Nurhidayati  

7. Dina iswari  
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Lampiran .8 

LEMBAR OBSERVASI   GURU 

 

 NAMA GURU  /MAHASISWA :  Maryatun  

 NIM      : 12485163 

 TEMPAT  PENELITIAN  :  MI Ma‟arif  Bligo 2 

 KELAS    :  III ( Tiga) 

 MATA  PELAJARAN  :  IPA  

 WAKTU    :  2 x 35 menit  

NO Aspek  yang diamati 

Bagaimana Guru; 

Skor Keterangan 

1 2 3 

1. Memberi petunjuk  dan 

penjelasan  yang  berkaitan  

dengan  isi pembelajaraan  

    

2. Mendemonstrasikan  materi  

yang  akan di pelajari  

    

3. Memotivasi  siswa  agar 

tertarik  mengikuti dan aktif  

dalam pembelajaran 

,sehingga siswa dapat  

meningkatkan  prestasi  

belajarnya . 

    

4. Membimbing  siswa  

membuktikan   konsep IPA 

melalui  pengalaman  

Langsung terhadap  obyek  

yang dipelajari    

    

5.  Meningkatkan  keterlibatan  

siswa   melalui  pengalaman  

belajar  dengan berbagai  

kegiatan  

    

6.  Guru dan siswa  melakukan 

eksperimen  IPAserta tepat 

dalam memilih alat peraga 

IPA 

    

    

Keterangan  

1. Aspek 1   
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Skor   1 = Ketika  guru  kurang  menguasai  materi  yang  dijelaskan 

 

Skor   2 = Ketika   guru  mengusai materi yang dijelaskan  tetapi kurang  bisa  

memberikan petunjuk  tentang  isi  pembelajaran tersebut 

 

Skor   3 = Ketika  guru  menguasai   materi  dan  bisa  menunjukan  kepada  

siswa  tentang  Isi  pembelajaran  itu   

 

2. Aspek 2 

Skor   1 = Ketika  guru  tidak  bisa  mendemonstrasikan  materi  yang akan 

dipelajari 

 

Skor   2 = ketika  guru  bisa  mendemonstrasikan   materi  yang  akan  dipelajari  

tapi kurang bisa  dipahami  oleh  siswa 

 

Skor   3 = Ketika  guru dapat  mendemonstrasikan   materi yang  akan  dipelajari  

dan  dapat dipahami oleh  siswa 

 

3. Aspek 3  

Skor   1 = Ketika  guru  belum  bisa  memotivasi  siswa  sehingga  siswa  belum  

aktif  mengikuti  pelajaran. 

 

Skor   2 = Ketika  guru  sudah  bisa  memotivasi  siswa   namum  baru  sebagian 

siswa  yang  aktif 

 

Skor   3 = Ketika  guru  sudah  bisa  memotifasi  siswa  sehingga  semua  siswa  

aktif  mengikuti  Pembelajaran   

 

4. Aspek 4 

Skor   1 = Ketika guru   belum  bisa  membimbing  siswa  membuktikan  konsep  

pembelajaran IPA  melalui   pengalaman  langsung. 

 

Skor   2 = Ketika  guru   bisa  membimbing  siswa   membuktikan  konsep  

pembelajaran  IPA  tetapi  siswa   belum  semuanya  aktif  mengikuti   

 

Skor   3 = Ketika  guru  bisa  membimbing siswa  membuktikan    konsep  

pembelajaran  IPA dan  semuanya  aktif  dalam  melakukan  

pengalaman  langsung 

 

5. Aspek 5 

Skor   1 = Ketika  guru belum  bisa  meningkatkan  keterlibatan siswa  dalm  

mengikutipelajaran. 
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Skor   2 = Ketika  guru  sudah  bisa  meningkatkan  keterlibatan  siswa dalam  

mengikuti  pelajaran  tetapi  semua  siswa  belum  terlibat 

 

Skor   3 = Ketika  guru sudah  bisa meningkatkan  keterlibatan  seluruh  siswa 

dalam  mengikuti pelajaran 

 

 

6. Skor  6 

Skor   1 = Ketika  guru  belum    melakukan  eksperimen  IPA   serta  belum tepat  

memilih  alat  peraga   yang  sesuai   

. 

Skor   2 = Ketika  guru  sudah   melakukan  eksperimen IPA tetapi   belum  tepat  

memilih alat  peraga   pembelajaran yang  sesuai   

 

Skor   3 = Ketika  guru  sudah melakukan  eksperimen IPA dan  tepat  memilih  

alat peraga  yang sesuai  dengan  pembelajaran . 

 

 

. 
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Lampiran  9 

LEMBAR  OBSERVASI  SISWA   

 

 Sekolah   :  MI Ma‟arif Bligo 2 

 Kelas    :  III ( tiga )   

 Mata Pelajaran  :  IPA  

 

NO 

 

Aspek yang diamati  bagaimana  siswa 

menunjukan sikap  termotivasi dengan  

menunjukan  :     W
a

h
y

u
 

P
u

tr
i 

M
ey

sa
 

D
a

m
a

r
 

A
lf

ia
n

 

N
u

rh
id

a
y

a
ti

 

D
in

a
 

Jml 

skor  

Rata -

rata 

1.  Ketekunan  dan  konsentrasi            

2.  Perhatian           

3.  Aktifitas  dan  partisipasi          

4.  Minat  yang besar  dalam belajar           

 Jumlah skor          

Keterangan  

1. Aspek  1 

Skor 1 =  jika  siswa  tidak  tekun  dan  konsentrasi  

Skor 2 =  jika  siswa kurang  tekun dan  konsentrasi  

Skor 3  =  jika  siswa sedikit  tekun  dan  sedikit  konsentrasi  

Skor 4  =  jika  siswa  sangat  tekun  dan  sangat  konsentrasi  yang  tinggi  

 

2. Aspek 2  

Skor 1 =  jika  siswa tidak  perhatian   

Skor 2 =  jika  siswa kurang perhatian  

Skor 3 =  jika  siswa sedikit  perhatian  

Skor 4 =  jika  siswa perhatian  tinggi  

 

3. Aspek 3   

Skor 1 =  jika  siswa tidak aktif  dan  partisipasi  

Skor 2 =  jika  siswa  kurang aktif  dan  kurang  partisipasi. 

Skor 3 =  jika  siswa  sedikit  aktif  dan  sedikit  partisipasi  

Skor 4 =  jika  siswa aktif  dan  partisipasi tinggi   

 

4. Aspek 4 

Skor 1 = jika  siswa tidak  berminat dalam  belajar  

Skor 2 = jika  siswa kurang  berminat dalam  belajar  

Skor 3  = jika  siswa sedikit  berminat  dalam  belajar  

Skor 4 = jika  siswaberminat  besar  dalam  belajar                 
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Lampiran 10 

Soal-soal    Tes Individu Pra Tindakan  

A. Tes  awal  

Jawablah  pertanyaan  berikut  ini  denga  benar ! 

1. Apa yang  kamu  minum tadi  pagi  waktu  sarapan ?  

2. Apakah  kamu sekarang  sedang  menghirup  udara ? 

3. Apa  saja  benda –benda  yang  ada  disekitarmu ?  

4. Bagaimana  sifat  benda  cair ? 

5. Bagaimana  sifat  benda  padat  ? 

B. Tes  proses  

Siswa  mengamati  benda –benda yang ada disekitarnya ,yang  ada dalam  ruang  kelas 

,untuk  dikelompokan  menurut  jenis  wujudnya  . 

C. Tes  akhir  

Isilah titik- titik   dibawah  ini  dengandengan  tepat !  

1. Sebutkan  tiga  wujud  benda adalah  benda  ……..,benda……….,benda …… 

2. Udara  termasuk  benda  yang  berwujud …………………… 

3. Tidak  bisa  dilihat   ,tidak  bisa  diraba  tetapi  bisa  dirasakan  adalah sifat   benda 

berwujud  ………………….. 

4. Air  the  ,minyak  goreng   bensin  adalah  benda  ………………. 

5. Dapat  berubah  sesuai  tempatnya  adalah  sifat  benda  ……………………… 
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Lampiran : 11 

Kunci jawaban   soal  -  soal  Tes Pra Tindakan  

Kunci  tes  awal  

1. Air putih ,air teh ,susu   

2. Ya  

3. Buku ,pensil ,meja , kursi,papan  tulis , tas  sekolah,penghapus, kapur. 

4. Berubah –ubah  sesuai  dengan  tempatnya  

5. Tidak  berubah -  ubah  

Kunci  tes  proses  

Mengamati  benda  benda   yang ada disekitar  anak ( yang ada  dalam  ruang  kelas ) 

Cara  kerja ;   

1. Anak  mengamati  dan  menyebutkan  nama –nama  benda   yang  ada diruang  kelas   

2. Kemudian  nama - nama benda yang  telah  disebutkan   namanya  dikelompokkan  

menurut  wujudnya . 

Kunci tes  akhir 

1. Benda  padat, cair  dan  gas  

2. Benda  gas 

3. Benda  gas 

4. Benda  cair  

5. Benda  cair  

Pedoman  penilaian 

Skor  kinerja  ilmiah  = 10 

Skor  penilaian  tes  akhir  @ =  2,   

=  5 x 2  =  10 

Nilai  akhir 
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Lampiran  12 :  

 LEMBAR OBSERVASI   GURU SIKLUS 1 

   NAMA GURU  /MAHASISWA :  Maryatun  

 NIM      : 12485163 

 TEMPAT  PENELITIAN  :  MI Ma‟arif  Bligo 2 

 KELAS    :  III ( Tiga) 

 MATA  PELAJARAN  :  IPA  

 WAKTU    :  2 x 35 menit  

 

 

NO Aspek  yang diamati 

Bagaimana Guru; 

Skor Keterangan 

1 2 3 

1. Memberi petunjuk  dan penjelasan  

yang  berkaitan  dengan  isi 

pembelajaraan  

  √  

2. Mendemonstrasikan  materi  yang  

akan di pelajari  

  √  

3. Memotivasi  siswa  agar tertarik  

mengikuti dan aktif  dalam 

pembelajaran ,sehingga siswa 

dapat  meningkatkan  prestasi  

belajarnya . 

 √   

4. Membimbing  siswa  

membuktikan   konsep IPA 

melalui  pengalaman  Langsung 

terhadap  obyek  yang dipelajari    

  √  

5.  Meningkatkan  keterlibatan  siswa   

melalui  pengalaman  belajar  

dengan berbagai  kegiatan  

  √  

6.  Guru dan siswa  melakukan 

eksperimen  IPAserta tepat dalam 

memilih alat peraga IPA 

  √  

Rata –rata  butir  1-6  = nilai  3 jumlah 17  

Bligo  20 Maret 2014  

Teman Sejawat 1      Teman sejawat 2 

 

 

Harmiyati ,SPd     Eny safiyati ,SPd 
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Lampiran. 13. 

Soal-soal Tes IndividuTindakan Siklus  1 

 

A. Tes  awal  

Jawablah  pertanyaan  berikut  ini  denga  benar ! 

1. Pernahkah  kamu memindahkan air  dari  ceret  ke dalam  gelas ? 

2. Bagaimana bentuk buku  yang  dikeluarkan dari  dalam  tas  kemudian  

diletakan  diatas meja ? apakah  berbeda ? 

3. Pernahkah  kamu  melihat  balon ? bagaimana  bentuk  sebelum  ditiup  dan  

sesudah  ditiup ? apakah  berbeda ? 

4. Pernahkah  kamu  mengamati  sifat  -sifat  benda ? 

 

B. Tes  proses  

 

1. Carilah  sifat –sifat  yang dimiliki benda  padat ! 

2. Carilah  sifat –sifat  benda  cair !  

3. Carilah  sifat –sifat  benda gas ! 

4. Carilah  sifat  -sifat  yang  sama yang dimiliki benda  padat  dan cair ! 

 

C. Tes akhir  

Berilah  tanda  silang (x) pada huruf  a,b,c,atau d pada jawaban  yang paling  benar !  

1. Berikut  ini  adalah  wujud –wujud  benda  kecuali …………………. 

a. benda padat    b. benda gas  

c. benda  cair   d. benda mati  

2.  Sifat  benda  yang  berwujud  padat  adalah ………………………… 

a. bentuknya  bberubah  sesuai  dengan  tempatnya  

b. bentuknya  tetap karena tidak  mengikuti  tempatnya  

c. volumenya  berubah  menyesuaikan  tempatnya  

d. memenuhi  seluruh ruang  yang ditempati 

3.  Jika  air  yang  berada  dalam gelas  dipindahkan  kedalam botol  selurunhnya  
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Maka  yang berubah  adalah ………………………… 

a. Volume     c. bentuk gelas  

b. Bentuk air dalam botol             d.  bentuk botol 

4.  Benda  berikut yang  dapat mengalir adalah ………………… 

 a.kecap    c .bola 

 b.kerikil    d.beras  

5.  Berikut  ini  yang  termasuk  benda  gas …………………. 

 a. udara     c. bensin  

 b. kapur  barus    d. minyak  wangi  
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Lampiran. 14 

Kunci  jawaban soal soal  Tes Individu Tindakan Siklus I 

Kunci tes  awal 

1. Pernah  bahkan  sering  

2. Tetap  seperti  semula  

3. Pernah .sebelum  balon  ditiup  bentuknya  kempes dan  setelah  ditiup  bentuknya 

berubah  menjadi  mengembang  seperi  bentuk balon  

4. Belum pernah  

Kunci  tes proses  

1. Sifat –sifat  benda  padat  

a. Bentukya tetap  

b. Volumenya  tetap  

c. Mempunyai  berat  

2. Sifat –sifat benda  cair  

a. Bentuknya  selalu  berubah  sesuai  dengan tempatnya  

b. Volumenya tetap  

c. Mempunyai  berat  

3. Sifat –sifat  benda  gas  

a. Selau  mengisi  ruanga  yang  ditempati.  

b. Bentuk dan  volumenya  bisa  berubah . 
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      4. Persamaan  benda  padat  dan  cair.  

 a. Volumenya  tetap.  

 b. Mempunyai  berat . 

Kunci tes  akhir . 

1.d , 2.b,  3.b,  4.a,  5.c 

 

Pedoman penilaian  

Jumlah  skor  kinerja  ilmiah ada 4, skor 4 x 2,5 =10  

Jumlah  skor  pemahaman konsep 5, skor 5 x 2 =10  

Nilai  akhir 
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Lampiran. 15 

 

LEMBAR OBSERVASI   GURU SIKLUS II 

 

   NAMA GURU  /MAHASISWA :  Maryatun  

 NIM      : 12485163 

 TEMPAT  PENELITIAN  :  MI Ma‟arif  Bligo 2 

 KELAS    :  III ( Tiga) 

 MATA  PELAJARAN  :  IPA  

 WAKTU    :  2 x 35 menit  

 

NO Aspek  yang diamati 

Bagaimana Guru; 

Skor Keterangan 

1 2 3 

1. Memberi petunjuk  dan penjelasan  

yang  berkaitan  dengan  isi 

pembelajaraan  

  √  

2. Mendemonstrasikan  materi  yang  

akan di pelajari  

  √  

3. Memotivasi  siswa  agar tertarik  

mengikuti dan aktif  dalam 

pembelajaran ,sehingga siswa 

dapat  meningkatkan  prestasi  

belajarnya . 

  √  

4. Membimbing  siswa  

membuktikan   konsep IPA 

melalui  pengalaman  Langsung 

terhadap  obyek  yang dipelajari    

  √  

5.  Meningkatkan  keterlibatan  siswa   

melalui  pengalaman  belajar  

dengan berbagai  kegiatan  

  √  

6.  Guru dan siswa  melakukan 

eksperimen  IPAserta tepat dalam 

memilih alat peraga IPA 

  √  

   

 Rata –rata nilai 1-6 = 3 jumlah 18 

         Bligo,  27 Maret 2014 

 Teman sejawat 1     Teman sejawat 2 

  

 

            Harmiyati ,SPd     Eny  safiyati, SPd. 
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Lampiran. 16 

SOAL- SOAL TES  INDIVIDUTINDAKANSIKLUS II 

A. Tes awal  

1.   Ada berapa macam  wujud benda  yang ada disekitarmu ? 

2.   Pernahkah kamu meletakan  benda padat  kedalam  suatu  wadah ? 

3.   Mengapa benda cair selalu  membutuhkan  wadah ? 

4. Apakah  disekitarmu   ada udara ? Apakah  kau melihatnya ? 

B. Tes proses  

Sifat benda padat 

1. Letakan  semua alat tulis  dimeja ! 

2. Amati  satu persatu ,ingat baik-baik  dan ukuran masing masing ! 

3.  Siapkan  wadah  seperti ,piring ,gelas, mangkok  

4.  Pindahkan masing –masing  alat tulis  dari  satu  wadah  kewadah  lain  

5. Tarik kesimpulan  

Sifat  benda cair  

1. Buatlah air putih   menjadi  berwarna  ( dengan sirup  merah ) gunakan  gelas 

sebagai  wadah  membuatnya  

2. Setelah diaduk dengan  baik, tandai  tinggi permukaan air  sirup  pada gelas, 

berilah  garis  pada  gelas  denga  spidol. 

3. Sekarang  tuangkan  air  sirup dari  gelas  kepiring, amati bagaimana  bentuk   air  

sirup  kedalam  piring.  

4. Setelah  dari piring  tuang lagi kedalam mangkok  kemudian  kedaam  botol  
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5. Setelah  berada  dalm  botol  kemudian  tuang  kembali seluruh air  sirup  

kedalam  gelas.  

6. Amati  baik – baik ketinggian  permukaan  air sirup  sekarang  bandingkan  

dengan  spidol   yang telah  kamu  buat  sebelumnya  

Sifat  benda  gas  

1. Tiuplah  udara  dari  mulutmu  kedalam  plastic ,genggam  dena  tangan  agar  

tidak  kempes  lagi.  

2. Begitu pula  tiuplah  balon  hingga mengembang ,gunakanlah  pompa untuk  

meniup  balon . 

3. Jika  balon  terpompa  pijitlah  salah satu  bagian  kemudian  amati  bentuk  balon. 

C. Tes akhir  

1. Sebutkan  wujud  benda  yang ada di sekitarmu ? 

2. Mengapa  buku  jika  dipindahkan  ketempat  lain  tidak  berubah  bentknya ? 

3. Sifat  apa  saja  yang dimiliki  benda  cair ?  

4. Sebutkan  dua  sifat  yang  dimiliki  benda gas ? 

5. Mengapa  air  sirup  lebih  mudah  mengalir  daripada  kecap ? 
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Lampiran.17 : 

Kunci  jawaban  soal –soal Tes Tindakan Siklus II 

Kunci  tes awal  

1. Ada tiga  macam  wujud  benda  

2. Pernah  

3. Karena  benda  cair  kalau  tidak  diberi  wadah  akan  mengalir ketempat  yang lebih  

rendah  

4. Ya ada, tidak  

Kunci  tes  proses  

1. Sifat –sifat  benda padat  

a. Bentuknya tetap  

b. Volumenya  tetap  

c. Mempunyai  berat  

2. Sifat –sifat  benda  cair  

a. Bentuknya  selalu  berubah –ubah  sesuai  dengan  tempatny  

b. Permukaan  selalu datar  

c. Dapat  mengalir  dari  tempat  tinggi  ketempat  rendah  

3. Sifat –sifat  benda gas  

a. Bentuknya  selalu  berubah  mengikuti tempatnya  

b. Tidak  dapat  diraba  ,dilihat  tetapi  bisa  dirasakan  

c. Menekan  kesegala  arah  
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Kunci tes akhir  

1. Benda padat  cair  dan  gas  

2. Karena  buku termasuk  benda padat  

3. -   Bentuknya  selalu  berubah   sesuai tempatnya  

- Permukaanya  selau  datar  

- Dapat  mengalir  dari  tempat  tinggi  ketempat  rendah  

4. -   Bentuk  selalu  berubah  mengikuti  tempatnya  

- Tidak dapat  dilihat  diraba  tetapi  bisa  dirasakan  

- Menekan  kesegala  arah  

5. Karena  air sirup  lebih  encer  dibanding kecap. 
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