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ABSTRAK 

 

 
Latar belakang penelitian ini adalah hasil pengamatan diketahui bahwa, pada pembelajaran IPA kelas 

V materi sifat-sifat cahaya guru masih menggunakan metode dan media yang kurang sesuai. Hal ini 

berakibat pada motivasi dan kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya masih belum maksimal. 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dirumusan masalah sebagai berikut. (1) Apakah penggunaan 

metode eksperimen didukung media konkret berpengaruh terhadap motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya siswa kelas V SD Negeri Betet 1 Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018? (2) Apakah penggunaan metode ceramah didukung media gambar berpengaruh terhadap 

motivasi dan kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya siswa kelas V SD Negeri Betet 1 Kota 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018?; (3) Adakah perbedaan pengaruh metode eksperimen didukung 

media konkret dengan metode ceramah didukung media gambar terhadap motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya siswa kelas V SD Negeri Betet 1 Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018?  Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Pretest-Posttest Control Group Design 

dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Subyek penelitian yaitu, seluruh siswa kelas V SDN Kras 

Betet 1 Kota Kediri yang berjumlah 50 siswa. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu kelas V A 

sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan metode eksperimen didukung media konkret dan 

kelas V B sebagai kelas kontrol dengan menggunakan metode ceramah didukung media konkret. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan instrumen berupa angket dan tes. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji t. Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) penggunan 

metode eksperimen didukung media konkret berpengaruh terhadap motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat (2) penggunan metode ceramah didukung media gambar berpengaruh 

terhadap motivasi dan kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.  (3) ada perbedaan pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran eksperimen didukung media gambar dibanding penggunaan metode 

pembelajaran ceramah didukung media gambar terhadap motivasi mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.  

 

 

Kata kunci : metode eksperimen, didukung media konkret. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 
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I. PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh adannya kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan pada 

pembelajaran IPA kelas V KD. 4.1. 

Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

Dengan KD tersebut diharapkan 

siswa dapat mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya dengan baik dan benar. 

Namun pada hasil observasi 

diketahui bahwa, siswa masih kurang 

mampu mendeksripsikan sifat-sifat 

cahaya. Hal tersebut dikarenakan 

guru masih menggunakan metode 

dan media yang kurang efektif dan 

efesien. Hal ini berakibat pada 

motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

masih belum maksimal.  

Salah satu cara untuk mengatasi 

hal tersebut adalah dengan 

menggunakan metode eksperimen. 

Menurut Djamarah dalam 

Hamdayama (2014:125). “Metode 

eksperimen adalah cara penyajian 

pelajaran, dimana siswa melakukan 

percobaan dengan mengalami sendiri 

sesuatu yang dipelajari.” Jadi metode 

eksperimen cara pembelajaran yang 

membantu siswa dalam mempelajari 

suatu materi secara langsung dan 

nayata. Sedangkan menurut Ibrahim 

dan Syaodih (2003:119). “ Media 

konkret adalah obyek yang 

sesungguhnya yang akan 

memberikan rangsangan yang amat 

penting bagi siswa dalam 

memperlajari berbagai hal, terutama 

yang menyangkut pengembangan 

keterampilan tertentu.” Jadi media 

konkret adalah benda nyata.  

Berdasarkan masalah di atas 

diambillah judul “Pengaruh Metode 

Eksperimen Didukung Media 

Konkret Terhadap Motivasi dan 

Kemampuan Mendeskripsikan Sifat-

Sifat Cahaya Kelas V SDN Betet 1 

Kota Kediri Tahun Ajaran 

2107/2018.” 

 Berdasarkan masalah yang 

diatas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut. (1) Untuk 

mendeskripsikan motivasi dan 

kemampuan mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya dengan motode 

eksperimen didukung media konkret 

siswa kelas V SD Negeri Betet 1 

Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018. (2) Untuk 

mendeskripsikan motivasi dan 

kemampuan mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya dengan motode ceramah 

didukung media gambar siswa kelas 

V SD Negeri Betet 1 Kota Kediri 
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Tahun Ajaran 2017/2018. (3) Untuk 

membuktikan perbedaan pengaruh 

metode eksperimen didukung media 

konkret dengan metode ceramah 

didukung media gambar terhadap 

motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

siswa kelas V SD Negeri Betet 1 

Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018. 

 

II. METODE PENELITIAN 

         Penelitian ini menggunakan 

teknik   penelitian eksperimen 

dengan jenis penelitian True 

Experimental Design. Rancangan 

True Experimental Design. Dalam 

penelitian ini menggunakan desain 

Control group pre-test post-test.  

Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Pada kelompok eksperimen      

diperlakukan dengan metode 

eskperimen didukung media konkret, 

sedangkan pada kelompok kontrol 

diperlakukan dengan metode 

ceramah didukung media gambar.          

Desain rancangan penelitian ini 

menggunakan Pre-test dan Pos-test 

adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan  : 

O1 = Kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya (hasil pretest 

kelompok eksperimen) 

O3 = Kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya (hasil pretest 

kelompok kontrol) 

X1 = Perlakuan dengan metode 

eksperimen dengan 

didukung media konkret 

X2 =  Perlakuan dengan metode 

ceramah didukung media 

gambar 

O2 = Mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya (hasil pos test 

kelompok eksperimen) 

O4 = Mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya (hasil pos test 

kelompok kontrol) 

        Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut 

Arikunto (2013:27), “Pendekatan 

kualitatif dalam kegiatan ini 

peneliti tidak menggunakan angka-

angka dalam mengumpulkan data.”  

Sebaliknya pendekatan kuantitatif 

itu banyak dituntut menggunakan 

Kelompok  Pretest Perlakuan 
Post 

test 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol  O3 X2 O4 
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angka.” Berkaitan dengan ini maka 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif, 

karena data-data penelitian 

cenderung bersifat angka yang 

kemudian dianalisis menggunakan 

statistik.  

      Penelitian ini akan dilaksanakan 

di SD Negeri Betet 1 Kota Kediri. 

Sasaran penelitian adalah siswa 

kelas V A sebagai kelas eksperimen 

dan kelas V B sebagai kelas 

kontrol. 

      Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V SD 

Negeri Betet 1, yaitu sebanyak 25 

siswa kelas A sebagai kelompok 

eksperimen dan sebanyak 25 siswa 

kelas B sebagai kelompok kontrol. 

      Dalam melakukan sebuah 

penelitian diperlukan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah angket dan tes. Angket dan 

tes digunakan untuk mengetahui 

motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

       Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data 

statistik berupa mencari nilai rata-

rata dan statistik inferensial. 

Analisis mencari nilai rata-rata 

digunakan untuk menentukan 

motivasi kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, 

sedangkan analisis inferensial 

digunakan untuk menentukan 

pengaruh metode pembelajaran 

eksperimen didukung media 

konkret, yang akan diuji dengan 

SPSS 16.0 windows. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penggunaan metode 

eksperimen didukung media 

konkret berpengaruh 

terhadap motivasi dan 

kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya siswa kelas V SD 

Negeri Betet 1 Kota Kediri 

tahun ajaran 2017/2018. 

       Adanya pengaruh motivasi 

dapat dibuktikan pada uji t 

bahwa hasil dari         = 

5,693. Berdasarkan df 24 

diperoleh harga kritik         1% 

yaitu 2,797 sedangkan 

        5% yaitu 2,064, sehingga 

dapat digambarkan sebagai 

berikut:         =5,693 > 

        5% = 2,064. Sedangkan 

adanya pengaruh kemampuan 

dibuktikan hasil uji t dari 

        = 7,384. Berdasarkan df 

24 diperoleh harga kritik 

        1% yaitu 2,797 
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sedangkan         5% yaitu  

2,064, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

        =7,384>         5% = 

2,064.  

       Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, 

penggunaan metode eksprimen 

dan media konkret efektif untuk 

meningkatkan motivasi siswa. 

Hal ini terjadi karena metode 

eksperimen dapat mengaktifkan 

siswa dalam melakukan 

percobaan, sehingga siswa lebih 

memahami materi sifat-sifat 

cahaya. Hamdayama 

(2014:124), berpendapat 

bahwa, “Metode eksperimen 

adalah  metode pemberian 

kesempatan pada anak didik 

perorangan atau kelompok 

untuk dilatih melakukan suatu 

proses atau percobaan.”     

   Penggunaan media juga 

sangat berperan penting dalam 

pembelajaran ini, salah satunya 

media konkret. Sesuai dengan 

pendapat Ibrahim dan Syaodih 

(2003: 119), “Media konkret 

adalah obyek yang 

sesungguhnya yang akan 

memberikan rangsangan yang 

amat penting bagi siswa dalam 

memperlajari berbagai hal, 

terutama yang menyangkut 

pengembangan keterampilan 

tertentu”.  Dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa 

metode eksperimen didukung 

media konkret  sangat efektif 

digunakan guru saat 

pembelajaran IPA materi sifat-

sifat cahaya. 

2. Penggunaan metode ceramah 

didukung media gambar 

berpengaruh terhadap 

motivasi dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya siswa kelas V SD 

Negeri Betet 1 Kota Kediri 

tahun ajaran 2017/2018.  

  Adanya pengaruh motivasi 

dibuktikan pada hasil uji t dari 

        = 5,578. Berdasarkan df 

24 diperoleh harga kritik 

        1% yaitu 2,797, 

sedangkan         5% yaitu 

2,064 sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

        =5,578>         5% = 

2,064. Sedangkan adanya 

pengaruh kemampuan 

dibuktikan pada hasil uji t dari 

        =3,674. Berdasarkan df 

24 diperoleh harga kritik 

        1% yaitu 2,797 
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sedangkan         5% yaitu 

2,064, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

        =3,674>         5% = 

2,064.   

      Hasil tersebut lebih rendah 

dibandingkan pembelajaran 

materi sifat-sifat cahaya 

menggunakan metode 

eksperimen didukung media 

konkret. Media gambar 

sebenarnya juga efektif untuk 

pembelajaran materi sifat-sifat 

cahaya. Menurut Sadiman 

(2008:21), “Media gambar 

adalah suatu gambar yang 

berkaitan dengan materi 

pelajaran yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan dari guru 

kepada siswa.” Dari kutipan 

tersebut dapat diketahui bahwa 

media gambar yang berfungsi 

untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi. 

      Nilai lebih rendah 

disebabkan oleh siswa tidak 

melakukan aktifitas percobaan 

hanya mendengarkan 

penjelasan guru dan mengamati 

media gambar. 

3. Ada perbedaan pengaruh 

metode eskperimen didukung 

media konkret dengan 

metode ceramah didukung 

media gambar terhadap 

motivasi dan motivasi 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya pada siswa kelas V 

SDN Betet 1 Kota Kediri 

Tahun ajaran 2017/2018.  

      Adanya perbedaan 

pengaruh motivasi dibuktikan 

pada hasil uji t dari 

        =5,220. Berdasarkan df 

24 diperoleh harga kritik 

        1% yaitu 2,797 

sedangkan         5% yaitu 

2,021, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

        =5,220>         5% = 

2,021. Sedangan adanya 

perbedaan pengaruh 

kemampuan dapat dibuktikan 

pada hasil uji t dari 

        =3,844. Berdasarkan df 

24 diperoleh harga kritik 

        1% yaitu 2,797 

sedangkan         5% yaitu 

2,021, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

        =3,844>         5% = 

2,021.  Berdasrkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, penggunaan metode 

eskperimen didukung media 

konkret lebih efekti dan efesien 
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dibanding dengan penggunan 

metode ceramah didukung 

media gambar terhadap 

motivasi belajar dan 

kemampuan mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya. 

 

IV. SIMPULAN 

1. Penggunan metode eksperimen 

didukung media konkret 

berpengaruh terhadap motivasi 

dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

kelas V SDN Betet 1 Kota 

Kediri tahun ajaran 2017/2018. 

2. Penggunan metode ceramah 

didukung media gambar 

berpengaruh terhadap motivasi 

dan kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya kelas V SDN Betet 1 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018. 

3. Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan metode 

pembelajaran eksperimen 

didukung media gambar 

dibanding penggunaan metode 

pembelajaran ceramah 

didukung media gambar 

terhadap motivasi 

mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya kelas V SDN Betet 1 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018. 
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