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ABSTRAK 

Based on the observation in the fourth grade of SD Negeri 47 / IV of Jambi City, that the 

lesson learned especially the science lessons are still many students who are less active 

during the learning process, do not pay attention to the teacher when explained, less willing 

to ask, Students who only listen to material submitted by the teacher can answer questions 

from the teacher optimally. The use of learning methods is only lectures and assignments so 

that learning is passive. The purpose of this study to determine the use of experimental 

methods in improving the activity of fourth grade students SD Negeri 47 / IV Jambi City. This 

research is a Classroom Action Research (PTK). Where every cycle includes planning, 

execution, observation, and reflection. This research was conducted on February 13th until 

March 04 of Lesson Year 2016/2017. The observed indicators of the students are (1) visual 

activity, observing the teacher when explaining the material (2) oral activities, expressing 

opinions (3) motor activities, experimenting, (4) mental activities, analyzing the problems (5) 

emotional activities, learning. The result of this research shows that student activity 

improvement is significant in cycle I from 59,55% and then increase again in cycle II 80,91% 

in active category. Increased liveliness is appropriate on the indicator. Researchers have 

used experimental methods in accordance with the planned so as to improve student 

activeness. Based on the results of observations in cycle II, then this research has been said 

to succeed because it has reached the predetermined success criteria. So it can be concluded 

the use of experimental methods can improve students' activity on the content of science 

lessons in grade IV SD Negeri 47 / IV Jambi City. 

 

Keywords : Student Activity and Experiment Method 
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PENDAHULUAN 

Keaktifan belajar siswa merupakan 

unsur dasar yang penting bagi keberhasilan 

proses pembelajaran. “Keaktifan adalah 

kegiatan yang bersifat fisik maupun 

mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai 

suatu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan” (Sardiman, 2012: 98). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 

2005: 23 ) berarti “giat”. Pembelajaran 

yang baik hendaknya memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan potensi dan keaktifan 

siswa. Aktivitas siswa pada saat proses 

pembelajaran perlu diperhatikan oleh guru, 

agar proses belajar mengajar yang 

ditempuh mendapatkan hasil yang 

maksimal. Untuk itu diperlukan suasana 

pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Salah satunya adalah 

menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai karakter siswa sekolah dasar yaitu 

berada dalam tahapan operasional konkrit. 

Untuk dapat memproses dan mengolah 

hasil belajarnya  secara efektif, siswa 

dituntut untuk aktif secara fisik, 

intelektual, dan emosional.  

Siswa aktif adalah siswa yang 

mampu menampilkan berbagai usaha/ 

keaktifan belajar mengajar sampai 

mencapai keberhasilannya siswa pada 

dasarnya adalah individu yang aktif, 

kreatif, dinamis dalam menghadapi 

lingkungan dan mempunyai potensi/ 

kemampuan untuk berkembang yang 

berbeda-beda. Menurut Yusmiati, (2010:2) 

“Siswa aktif dapat terlihat dari cara 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, aktif 

dalam bertanya dan aktif dalam menjawab 

pertanyaan, serta dapat mengikuti jalannya 

suatu diskusi dengan baik”. 

Imu Pengetahuan Alam merupakan salah 

satu mata pelajaran yang berhubungan 

dengan cara mencaritahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan yang 

melibatkan keaktifan siswa. (Trianto, 2007: 

98).  

Proses pembelajaran IPA juga 

menilai ketiga aspek baik kognitif, afektif 

dan psikomotor. Salah satu aspek afektif 

adalah keaktifan siswa. Siswa diharapkan 

dapat aktif di dalam pembelajaran Menurut 

Montessori (Sardiman, 2012: 96),  ”Siswa 

memiliki kemampuan untuk berkembang 

sendiri, membentuk sendiri sedangkan 

guru akan berperan sebagai pembimbing 

dan mengamati bagaimana perkembangan 

siswanya”. Mengacu pada pendapat di 

atas, maka dapat di katakan bahwa dalam 

pembelajaran akan berjalan dengan baik 

apabila ada aktivitas siswa yang 

mendukung dalam pembelajaran, seperti 

aktif bertanya maupun mengemukakan 

pendapat. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
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berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya merupakan penguasaan 

terhadap kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja,tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Proses 

pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. pembelajaran dikatakan 

baik, apabila siswa belajar dengan 

pengalaman langsung, di mana siswa ikut 

berartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, serta siswa mendapatkan 

sebuah pengalaman dari proses 

pembelajaran tersebut. Hal tersebut sejalan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Jean 

Peaget bahwa tahap perkembangan anak 

usia SD (usia 7-11 tahun) pada umumnya 

mereka berpikir atas dasar pengalaman 

konkret/ nyata. 

Dalam pembelajaran IPA Guru 

juga diharapkan dapat mengajarkan materi 

IPA dengan lebih menarik dan Guru harus 

memiliki kemampuan dalam menerapkan 

metode pembelajaran. Oleh karena itu, 

metode pembelajaran yang baik adalah 

metode yang sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan serta tujuan 

pengajarannya agar siswa tidak merasa 

bosan dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. 

Fakta yang diperoleh dilapangan, 

yaitu melalui proses wawancara dengan 

guru kelas IVC mengatakan bahwa pada 

muatan pelajaran IPA kelas IVC SD 

Negeri 47/IV Kota Jambi siswa belum 

sepenuhnya aktif saat proses pembelajaran. 

kurang mau bertanya, Siswa yang hanya 

mendengarkan materi yang disampaikan 

oleh guru tidak dapat menjawab pertanyaan 

dari guru secara optimal. Ketertarikan siswa 

kurang terhadap kegiatan pembelajaran 

sehingga banyak siswa yang tidak aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, Selain itu 

penggunaan metode pembelajaran hanya 

metode yang sudah sering digunakan 

seperti metode ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan sehingga siswa cenderung pasif 

dalam proses pembelajaran yang 

menyebabkan keaktifan siswa masih 

rendah. Kemudian peneliti melakukan 

observasi menggunakan lembar observasi 

keaktifan siswa. Ternyata memang benar 

dari keseluruhan siswa yang berjumlah 36 

siswa, dinyatakan bahwa siswa yang aktif 

berdasarkan indikator yaitu deskriptor (1) 

kegiatan visual 19 orang, (2) kegiatan 

lisan/berbicara 4 orang,   (3) kegiatan 

motorik 11 orang, (4) kegiatan mental 4 

orang, dan (5) kegiatan emosional 14 

orang. Lembar observasi keaktifan tersebut 

juga membuktikan siswa yang aktif secara 

klasikal hanya 14 orang dengan rentang 
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nilai di atas ≥ 50%. Jumlah tersebut 

membuktikan bahwa keaktifan siswa 

hanya berkisar pada 49,58%, sedangkan 

50,42% siswa masih belum aktif pada 

muatan pelajaran IPA. 

Hal ini selaras dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Putri 

Zudhah Ferryka (2013) bahwa dari 

keseluruhan 42 siswa hanya 21 siswa yang 

aktif dalam pembelajaran IPA. Putri 

Zudhah Ferryka juga mengemukakan 

rendahnya hasil belajar tersebut 

disebabkan karena siswa kurang aktif.  

Masalah kurangnya keaktifan siswa 

pada muatan pelajaran IPA ini tentu harus 

segera di lakukan sebuah tindakan supaya 

siswa menjadi aktif dalam pembelajaran 

dan dapat ditingkatkan sesuai yang 

diharapkan. Setelah melihat penyebab 

masalah di atas, peneliti mengambil 

tindakan dengan menggunakan metode 

eksperimen.  

“Metode eksperimen adalah cara 

penyajian pelajaran dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari” (Djamarah dalam Tahang 2012: 

141). Menurut Sulistyorini (2007:6) “Cara 

yang dapat mengajak siswa agar lebih aktif 

adalah mengembangkan proses 

pembelajaran dengan menitik beratkan 

aktivitas yang langsung melibatkan siswa”. 

Hal ini ditegaskan dengan pendapat 

Roestiyah (2012: 80), yang mengatakan 

“Dengan eksperimen siswa mampu 

mencari dan menemukan sendiri berbagai 

jawaban atas persoalan yang dihadapinya 

dengan mengadakan percobaan”.  

Samatowa (2011: 3) mengemukakan 

“bahwa IPA merupakan ilmu tentang alam, 

ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di alam ini”. Trianto (2007: 

136) mengatakan “bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi 

dan eksperimen serta melibatkan keaktifan 

belajar”. Metode ini mempunyai arti 

penting karena memberi pengalaman 

praktis yang dapat melibatkan keaktifan 

belajar siswa. Hal-hal yang diperhatikan 

dalam eksperimen adalah melakukan hal-

hal praktis dan berguna dalam kehidupan 

sehari-hari, memberi pengertian sejelas-

jelasnya tentang landasan teori yang akan 

di uji cobakan. 

Maka dari itu, metode eksperimen 

dapat memberikan pengalaman nyata yang 

bisa langsung dirasakan oleh siswa, 

sehingga siswa dapat membuktikan 

langsung proses dan hasil percobaan yang 

mereka lakukan. Siswa dapat terlatih 

dalam cara berpikir yang ilmiah. Dengan 

eksperimen siswa menemukan bukti 

kebenaran dari teori suatu yang sedang 
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dipelajarinya. Dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode eksperimen 

siswa diberikan kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu 

objek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri mengenai 

suatu objek keadaan atau proses tertentu. 

Salah satu prinsip yang di turunkan 

dari teori Piaget ini mengacu pengetahuan 

melalui pengamatan dan pengalaman. 

Artinya pada proses pembelajaran ini 

Anak  diberikan banyak kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman dari inderanya, 

anak secara aktif akan membangun 

pengetahuan dengan kegiatan penemuan 

yang melibatkan kegiatan ilmiah yang 

memungkinkan siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Zudhah Ferryka 

(2013) bahwa metode eksperimen dapat 

meningkatkan keaktifan belajar dan hasil 

belajar. Terlihat peningkatan hasil belajar 

pada siklus 2 yaitu 95 % siswa tuntas dan 

93 % siswa aktif. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah siswa kelas IVC SD 

Negeri 47/IV Kota Jambi yang berjumlah 

36 orang siswa, yang terdiri dari 19 siswa 

perempuan dan 17 siswa laki-laki dengan 

umur siswa yang berkisar 9-10 tahun. 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

Dalam penelitian ini, peneliti 

berkolaborasi dengan guru. Guru yang 

melakukan tindakan, sedangkan peneliti 

bertindak sebagai pengamat terhadap 

proses berlangsungnya tindakan tersebut. 

Guru dan peneliti bekerja bersama-sama 

dari menentukan rencana tindakan, 

melaksanakan tindakan, memantau 

tindakan dan mengumpulkan data tentang 

jalannya tindakan serta perubahan yang 

ditimbulkannya, menganalisis data, sampai 

dengan melakukan refleksi terhadap 

tindakan tersebut.Penelitian ini akan 

dilaksanakan dengan berkolaborasi 

bersama Ibu Susparin S.Pd. selaku guru 

kelas IVC. 

Observasi dilakukan saat proses 

pemberian tindakan berlangsung. Dalam 

penelitian ini mengamati proses belajar 

mengajar di kelas, serta mengamati 

tingkah laku dan respon siswa selama 

proses pembelajaran. Aspek yang diamati 

dalam penelitian ini yaitu cara mengajar 

guru di kelas, dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran.Pada tahap observasi, 

dikumpulkan data dengan menggunakan 

lembaran observasi untuk mengetahui 
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seberapa jauh efektivitas dari tindakan 

yang telah dilakukan. 

Observasi ini adalah dengan jalan 

pengamatan langsung di lapangan dengan 

menggunakan lembar observasi. 

 

3.1 Tabel Lembar Observasi Aktivitas Guru 

 

No Aspek yang Diamati Deskripsi 

 

1. 

 

KegiatanAwal 

Guru mengucapkan salam kemudian 

mengecek kehadiran siswa 

 

2. Guru membuka pembelajaran dengan 

sesuatu yang menarik perhatian siswa 

yaitu bertepuk dinamika 

 

3 Guru melakukan apersepsi, tanya jawab 
tentang materi yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

 

4 

 

 

Guru memberikan motivasi dengan 
memberikan contoh betapa pentingnya 

mempelajari materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

6. 

 

Kegiatan Inti  

Guru membagikan siswa kedalam 

beberapa kelompok secara heterogen  

 

7. 

 

Guru menjelaskan materi pokok yang 

akan dipelajari 

 

8. 

 

 

Guru membimbing siswa menyiapkan alat 

dan bahan yang diperlukan dan 

membagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) 
pada setiap kelompok 

9. 

 

Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan  

10. 

 

Guru meminta kelompok untuk mencatat 

hasil percobaan  

 

11. 

 

 

Guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya serta kelompok lain 

memberikan tanggapan 

 

12. 

 

Siswa dan guru bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum diketahui siswa, 

meluruskan kesalahan  pemahaman, dan 

memberikan penguatan   

 

 

 

13. 

Penutup 

a. Guru meminta peserta didik merapikan 

pekerjaannya, dan menanyakan apakah 
peserta didik puas dengan pekerjaannya 

 

14.  b. Siswa bersama guru menyimpulkan 
pembelajaran. Dengan arahan guru siswa 

melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan Siswa  diberikan 

kesempatan berbicara/bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa 

lainnya 

 

No Aspek yang Diamati Deskripsi 

15. c. Guru mengamati sikap peserta didik ketika 

berdoa (sikap duduk, cara membaca, 
melafalkan do’a, dsb) 

 

 

Tabel 3.2 Lembar observasi siswa 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang 

diamati 

Jumlah 

skor 

Presen-

tase 

(%) 

Krite-

ria 

1 2 3 4 5    

1          

2          

3          

4          

...36          

Jumlah    

Rata-Rata    

Kriteria    

 

Adapun indikator keaktifan yang diamati 

yaitu: 

1) Kegiatan visual yaitu : Siswa 

mengamati guru saat menjelaskankan 

materi. 

2) Kegiatan lisan/berbicara yaitu : Siswa 

mengemukakan pendapat. 

3) Kegiatan motorik : Siswa melakukan 

percobaan. 

4) Kegiatan mental : Siswa menganalisis 

permasalahan 

5) Kegiatan emosional : Siswa antusias 

dalam pembelajaran  

Wawancara dilakukan peneliti saat 

pertama kali masuk ke kelas IVC untuk 

mengetahui masalah yang ada di kelas IVC 

yaitu dengan mewawancarai wali kelas 

IVC Ibu Susparin, S.Pd. 

Data yang dihasilkan dari lembar 

observasi siswa menggunakan skala Likert 
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dengan penskoran jawaban sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4  Skor lembar observasi siswa 

Skor Keterangan 

1 

2 

3 

4 

Tidak Aktif 

Kurang Aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

 

Data yang diperoleh dari lembar 

observasi siswa akan dioalah dengan 

rumus sebagi berikut: 

Persentase aktifitas siswa  

=
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥100% 

Sumber: Komalasari (2010:162) 

  

Selanjutnya aktivitas siswa yang 

telah dihasilkan dari lembar observasi 

siswa tersebut diinterprestasikan dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

 Tabel 3.5 Skala presentase aktivitas siswa 

Interval Presentase Keterangan 

0% - 20%  

51% - 40%  

41% - 60 % 

61% - 80 % 

81% - 100% 

Tidak Aktif 

Kurang Aktif 

Cukup Aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

Sumber:Adaptasi dari Riduwan, 2013:41) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

siklus I sampai dengan siklus II bahwa 

terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa 

yang ditingkatkan melalui model metode 

ekserimen pada siswa kelas IV SD Negeri 

47/IV Kota Jambi. Upaya untuk 

meningkatkan percaya keaktifan belajar 

siswa yang dilakukan guru terdapat empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi.  

Pada tahapan perencanaan pada 

setiap siklus yaitu dari siklus I sampai 

siklus II guru menentukan serta 

menyiapkan perangkat pembelajaran 

seperti RPP, bahan ajar, media. Pada tahap 

pelaksanaan pada setiap siklus yaitu siklus 

I sampai siklus II dimana pada setiap 

siklus dilakukan 2 kali pertemuan guru 

menerapkan langkah-langkah dari metode 

eksperimen untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. 

Pada tahap observasi guru 

mengamati sejauh mana keatifan belajar 

siswa meningkat dengan cara guru mengisi 

lembar observasi siswa sesuai dengan 

indikator keaktifan belajar siswa. Dengan 

dilakukannya tahapan observasi siswa, 

guru dapat mengetahui presentasi 

keaktifan belajar siswa disetiap siklus 

sehingga dapat dilihat apakah keaktifan 

belajar siswa pada setiap siklusnya sudah 

mencapai atau memenuhi kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan oleh 

peneliti 

Presentasi keberhasilan kelas pada 

siklus I yaitu mencapai 59,55 % dimana 

pada siklus I presentase keberhasilan kelas 

belum mencapai kriteria keberhasilan yang 

telah ditetapkan peneliti. Tahapan terakhir 

adalah refleksi yaitu dengan menganalisis 
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hasil dari observasi dan mengidentifikasi 

ketetapan tindakan yang harus 

dipertahankan, ditingkatkan atau 

diperbaiki, dan ditiadakan atau direnovasi. 

Hasil refleksi pada siklus I digunakan 

untuk menyempurnakan tindakan yang 

dilakukan pada siklus selanjutnya. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, ada 

beberapa yang ditemukan pada siswa dan 

guru, diantaranya: siswa masih suka ribut 

di kelas, ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan pelajaran, masih ada siswa 

yang asik sendiri saat pembelajaran 

berlangsung, guru belum memberikan 

apersepsi pada awal pembelajaran, guru 

lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, 

guru belum menyimpulkan pembelajaran 

dan melakukan refleksi terhadap kegiatan 

siswa, dan kemudian guru kurang 

memberikan bimbingan kepada siswa. 

Kegiatan yang perlu dipertahankan 

dan diperbaiki diantaranya kegiatan guru 

yang harus dipertahankan pada siklus I 

yang dilakukan 2 kali pertemuan yaitu 

dalam memberikan motivasi, melakukan 

komunikasi dan pendekatan dengan siswa, 

dan juga ketepatan guru dalam 

menerapkan langkah-langkah metode 

eksperimen. Sedangkan kegiatan guru 

yang harus diperbaiki yaitu menyampaikan 

tujuan pembelajaran karena pada siklus I 

pertemuan I guru belum menyampaikan 

tujuan pembelajaran, penguasaan dalam 

membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran dan penguasaan dalam 

mengelola kelas, kemudian guru belum 

melakukan refleksi terhadap kegiatan 

siswa. Untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang pada siklus I dan untuk 

meningkatkan pembelajaran pada siklus II, 

dilakukan perbaikan-perbaikan pada hal-

hal berikut: guru mempertahankan hal-hal 

yang dilaksanakan dengan baik sesuai 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya 

pada siklus I, guru harus menyampaikan 

tujuan pembelajaran, guru harus 

melakukan refleksi terhadap kegiatan 

siswa. Dan guru harus terampil dalam 

mengelola kelas dan guru harus 

membimbing siswa agar memahami materi 

yang telah disampaikan. 

Hasil observasi pada siklus II 

menunjukan peningkatan dari siklus I. 

Dimana presentasi keberhasilan kelas pada 

siklus II adalah 80,91%. Pada siklus II 

telah memenuhi atau mencapaii kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti 

yaitu 80%, sehingga penelitian pada siklus 

II dianggap sudah berhasil. 

 

Tabel 4.7 Hasil Rekapitulasi Keaktifan Belajar 

Siswa 

No Inisial 

Nama 

Siswa 

Siklus I Siklus II 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 AK 72,5 A 95 SA 

2 AG 37,5 KA 57,5 CA 

3 ARP 60 CA  80 SA 
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4 AFS 50 CA  77,5 A 

5 AN 62,5 A 85 SA 

6 AR 62,5 A 87,5 SA 

7 AEK 55 CA  85 SA 

8 BI 50 CA  82,5 SA 

9 CB 52,5 CA  82,5 SA 

10 HAA 60 CA  70 A 

11 MAH 52,5 CA  72,5 A 

12 MTA 67,5 A 82,5 SA 

13 MAZ 50 CA  80 SA 

14 MFM 62,5 A 77,5 A 

15 MAT 62,5 A 77,5 A 

16 MCP 52,5 CA  72,5 A 

17 MFN 60 CA  80 SA 

18 NNP 70 A 85 SA 

19 NS 70 A 87,5 SA 

20 RB 67,5 A 82,5 SA 

21 SDP 72,5 A 95 SA 

22 JRA 60 CA  85 SA  

Jumlah 

13.10 

Tidak 

aktif = 

0 

Kurang 

Aktif = 

1 

Cukup 

Aktif = 

11 

Aktif = 

10 

Sangat 

Aktif = 

0 17.80 

Tidak 

Aktif = 

0 

Kurang 

Aktif = 

0 

Cukup 

Aktif = 

1 

Aktif = 

21 

Sangat 

Aktif 

=14 

Rata-rata 59,55

% 

 80,91

% 

 

Presentasi 

keaktifan 

belajar 

siswa secara 

klasikal 

 

59,55

% 

(Cuk

up) 

  

80,91

% 

(Aktif

) 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam meningkatkan keaktifan 

belajar siswa kelas IV pada muatan 

pelajaran IPA, peneliti menggunakan 

metode eksperimen dalam proses 

pembelajaran. Dengan cara melakukan 

perencanaan terlebih dahulu yaitu 

memasukkan langkah-langkah metode 

eksperimen di Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), selanjutnya peneliti 

melakukan pengamatan terhadap keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Pada siklus I didapat hasil keaktifan 

siswa sebesar 59,55% (Cukup aktif). 

Untuk itu peneliti dan guru kolaborasi 

melakukan refleksi yaitu melaksanakan 

semua rencana kegiatan yang telah dibuat 

sebelumnya, membuat proses belajar 

mengajar menjadi lebih menarik, 

menggunakan pendekatan pembelajaran, 

guru harus memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok untuk 

memberikan tanggapan pada saat 

perwakilan kelompok membacakan hasil 

percobaanya di depan kelas, dan kemudian 

guru lebih memberikan bimbingankepada 

siswa pada saat proses pembelajaran 

sebagai perbaikan pada siklus II. Pada 

suklus II didapat hasil sebesar 80,91%, 

dengan demikian keaktifan di kelas IV 

sudah dapat dikatakan aktif dan penelitian 

telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan/siswa yang dianggap memiliki 

masalah keaktifan telah aktif dalam 

belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan 

menggunakan metode eksperimen dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 

muatan pelajaran IPA di kelas IV SD 

Negeri 47/IV Kota Jambi. 

Dalam menggunakan metode 

eksperimen sebaiknya pembelajaran 

menggunakan media, alat dan bahan 
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pembelajaran yang menarik untuk 

mendukung pelaksanaan melakukan 

percobaan. Perlu diadakan penelitian 

tindakan kelas yang serupa yaitu 

menggunakan metode eksperimen pada 

materi lain. 
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