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ABSTRAK
Penelitain ini dilatarbelakangi hasil observasi di SDN Ngadirejo 3 Kota kediri yang menujukkan siswa
kurang mampu mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan. Pernyataan tersebut
dibuktikan, hanya 40% siswa yang mencapai KKM setelah guru memberikan soal ualang harian. Hal
ini disebabkan karena guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media
pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba menggunakan metode
eksperimen didukung media konkrit dalam pembelajaran mengidentifikasi sifat-sifat benda
berdasarkan pengamatan. Permasalahan dalam peneilitain ini meliputi :(1)Bagaimana kemampuan
mengidentifikasi perubahan sifat benda berdasarkan pengamatan dengan metode eksperimen didukung
media konkret siswa kelas III SDN Ngadirejo 3 kota Kediri tahun pelajaran 2017?, (2) Bagaimana
kemampuan mengidentifikasi perubahan sifat benda berdasarkan pengamatan dengan metode
eksperimen pada siswa kelas III SDN Banjaran 3 kota Kediri tahun pelajaran 2017?, dan (3) Adakah
pengaruh metode eksperimen didukung media konkret terhadap kemampuan mengidentifikasi
perubahan sifat benda berdasarkan pengamatan siswa kelas III SDN Ngadirejo 3 kota Kediri tahun
pelajaran 2017 ?. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pre-exsperimental design. Subjek
penelitiannya adalah siswa kelas III SDN Ngadirejo 3 sebagai kelompok eksperimen yang berjumlah
27 siswa dan kelas III SDN Banjaran 3 sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 25 siswa. Teknik
pengumpulan data berupa tes dan bentuk instrumennya berupa soal piliihan ganda berjumlah 20 butir.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data statistik berupa nilai rata-rata dan
statistik inferensial. Simpulan hasil penelitian ini dapat dibuktikan dari hasil nilai rata-rata post-tets
kelas eksperimen 81, 67 ≥ KKM (75), rata-rata post-test kelas kontrol 70 ≤ KKM (75), dan analisi
data yang menunjukkan bahwa nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (3,53) ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,5) pada taraf signifikansi 5% dengan db
sebesar 50, artinya ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode eksperimen didukung media
konkret terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan siswa kelas
III SDN Ngadirejo 3 kota kediri tahun Pelajaran 2017. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, guru
dapat memanfaatkan metode eksperimen didukung media konkret untuk memudahkan dan membantu
penyampaian materi sifat benda.
Kata kunci : metode eksperimen, media konkret, kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat benda
berdasarkan pengamatan.
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pembelajaran eksperimen didukung

A. PENDAHULUAN
Permasalahan penelitian ini
dilatarbelakangi

oleh

dengan media konkret terhadap

adanya

kemampuan mengidentifikasi sifat-

kesenjangan antara harapan dan

sifat benda berdasarkan penga-

kenyataan pada Kompetensi Dasar

matan pada siswa kelas III SDN

(KD) mata pelajaran IPA 3.1

Ngadirejo 3 kota Kediri tahun

mengidentifikasi sifat-sifat benda

2017”.

berdasarkan pengamatan meliputi

Berdasarkan latar belakang

benda padat, cair, dan gas. Dengan

masalah

KD tersebut diharapkan siswa dapat

litian

mengidentifikasi sifat-sifat benda

mendeskripsikan

berdasarkan pengamatan meliputi

mengidentifikasi perubahan sifat

benda padat, cair, dan gas. Namun

benda

pada kenyataanya sebagian siswa

dengan metode eksperimen didu-

belum

kung media konkret siswa kelas III

mampu

sifat-sifat

mengidentifikasi

benda

berdasarkan

tersebut,

ini

maka

bertujuan

pene-

untuk

(1)

kemampuan

berdasarkan

pengamatan

SDN Ngadirejo 3 kota Ke-diri, (2)

pengamatan meliputi benda padat,

mendeskripsikan

cair, dan gas. Hal ini disebabkan

mengidentifikasi perubahan benda

oleh proses pembelajaran yang

berdasarkan pengamatan dengan

berlangsung kurang efektif dan

metode eksperimen pada siswa

kurang menarik minat siswa. Guru

kelas III SDN Banjaran 3 kota

hanya

Kediri, dan (3) mengetahui adanya

menggunakan

metode

kemampuan

ceramah dan tanpa menggunakan

pengaruh

media pembelajaran, serta siswa

didukung media konkret terhadap

hanya

kemampuan

diminta

membaca

dan

metode

eksperimen

mengidentifikasi

menghafal tanpa diberi kesempatan

perubahan sifat benda berdasarkan

untuk mengungkapkan ide-ide yang

pengamatan siswa kelas III SDN

mereka miliki.

Ngadirejo 3 kota Kediri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dipilihlah judul
skripsi“
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dia konkret. Menurut Hamdayama

eksperimen.

(2015:125) , “Metode eksperimen

penelitian ini menggunakan Intact-

adalah

pemberian

Group Comparison yaitu diberi

kesempatan kepada peserta didik

Posttest pada kelas eksperimen dan

perorangan atau kelompok untuk

kelas kontrol. Desain rancangan

dilatih melakukan suatu proses atau

penelitian dengan

percobaan.”

metode

Intact-Group Comaparation men-

eksperimen, siswa diberikan kesem-

urut Sugiyono (2010:75) sebagai

patan untuk berlatih melakukan

berikut.

metode

Jadi

pada

atau kel-

ompok.Sedangkan menurut Munadi
(2013:108) “ Media konkret atau
benda asli adalah benda yang

menggunakan

Eksperimen

𝑋1

O1

Kontrol

𝑋2

O2

Keterangan :

sebenarnya sebagai-mana adanya,
tanpa perubahan, kecuali dipindah-

desain

Tabel Intact-Group
Comaparation
Kelompok Perlakuan Postest

suatu percobaan secara mandiri
dengan perseorangan

Bentuk

𝑋1

:Peralakuan dengan metode

kan dari tempat aslinya”. Jadi,

pembelajaran eksperimen di

media konkrit adalah benda nyata

dukung media konkrit

yang sebenarnya.

𝑋2

:Perlakuan dengan metode
pembelajaran

tanpa media konkrit

B. METODE PENELITIAN
Teknik
menggunakan

Penelitian
teknik

eksperimen

ini

O1

rimen

penelitian

Pre-Experimental Design. Terdapat

:Post-test kelompok ekspe-

O2

: Post-test kelompok kontrol

dua kelas dalam teknik penelitian
ini yaitu kelas eksperimen dan

Pendekatan yang digunakan

kelas kontrol. Kelas eksperimen

dalam

akan

dengan

pendekatan kuantitatif. Pendekatan

menggunakan metode eksperimen

kuantitatif digunakan karena data-

didukung

data variabel penelitian cenderung

diberi

perlakuan

media

konkret,

penelitian

sedangkan kelas kontrol diberi

bersifat

perlakuan

Penelitian
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menggunakan metode

numerik

ini

adalah

atau

kuantitatif

langka.
ini

jenis
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datanya berupa angka dan analisis

merupakan

statistik untuk mengetahui ada atau

digunakan untuk mengukur sesuatu

tidaknya pengaruh dari perlakuan

yang diteliti. Adapun langkah-

yang telah dilakukan.

langkah pengumpulan data sebagai

Subyek penelitian ini adalah

suatu

alat

yang

berikut:

siswa kelas III SDN Banjaran 3 dan

a. mempersiapkan instrumen yang

siswa kelas III SDN Ngadirejo 3

akan digunakan dalam penelitian

Kota Kediri Tahun Pelajaran 2017.

b. melakukan validasi instrumen

Jumlah

siswa

Banjaran

3

kelas

penelitian
c. melaksanakan penelitian pada

sedangkan siswa kelas III SDN

kelas III SDN Ngadirejo 3 Kota

Ngadirejo 3 berjumlah 27. Siswa

Kediri

kelas III SDN Banajaran 3 sebagai

dengan langkah-langkah sebagai

kelompok kontrol dan siswa kelas

berikut:

III

1. melaksanakan kegiatan pem-

Banjaran

25

SDN
siswa,

SDN

yaitu

III

3

sebagai

kelompok eksperimen.

digunakan dalam penelitian ini
adalah tes. Tes digunakan untuk
mengetahui kemampuan mengidensifat-sifat

berdasarkan

benda

pengamatan

pada

siswa kelas III SDN Banjaran 3
Kota Kediri dan SDN Ngadirejo 3
Kota Kediri. Menurut Sugiyono
(2014:102) “Instrumen penelitian
adalah suatu alat yang digunakan
mengukur fenomena alam maupun
sosial

yang

diamati”.

Dari

pernyataan tersebut dapat diartikan
bahwa,

Nama | NPM
Fak - Prodi

instrument

eksperimen),

belajaran dengan menggu-

Intrumen penelitian yang

tifikasi

(kelas

penelitian

nakan

metode

eksperimen

didukung media konkret pada
materi mengidentifikasi sifatsifat

benda

berdsarkan

pengamatan
2. memberikan instrumen penelitian, berupa soal posttest
3. mengoreksi
dengan

hasil

posttest,

berpedoman

pada

kunci jawaban, dan hasilnya
digunakan segabai data.
d. melaksanakan penelitian pada
kelas III SDN Banjaran III Kota
Kediri (kelas kontrol), dengan
langkah-langkah

sebagai

berikut:
simki.unpkediri.ac.id
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1. melaksanakan kegiatan pembelajaran

dengan

mengg-

unakan metode eksperimen
pada materi mengidentifikasi

a. Menentukan frekuensi vaiabel x
dan y
b. Menentukan kuadrat variabel fx
dan fy

sifat-sifat benda berdsarkan
c. Mencari mean (M) dari variabel

pengamatan
2. memberikan
penelitian,

instrumen
berupa

soal

posttest
3. mengoreksi
dengan

hasil

posttest,

berpedoman

x dan y

menggunakan

pada

eksperimen

penelitian
teknik

metode
didukung

media konkret

digunakan segabai data.

menggunakan

𝑁

Mx = nilai rata-rata dengan

kunci jawaban, dan hasilnya

Dalam

∑ 𝑓𝑥

Mx =

ini
analisis

My=

∑ 𝑓𝑦
𝑁

My = nilai rata-rata tanpa

diskriptif yaitu mencari nilai rata-

menggunakan metode

rata

eksperimen didukung media

dan

statistik

inferensial.

Mencari nilai rata-rata digunakan
untuk

menentukan

kemampuan

mengidentifikasi sifat-sifat benda
bedasarkan pengamatan, sedangkan
analisis inferensial digunakan untuk
menentukan

pengaruh

metode

eksperimen

didukung

media

konkret

terhadap

konkret
d. Mencari standart deviasi x dan
y
∑𝑓𝑥

SDx = √

∑𝑓𝑦

SDy = √

kemampuan

mengidentifikasi sifat-sifat benda
berdasarkan pengamatan. Adapun

𝑁

𝑁

∑𝑓𝑥

−(

𝑁

∑𝑓𝑦

−(

e. Mencari

)²

𝑁

)²

kuadrat

kesalahan

mean dari variabel x dan y

statistik inferensial yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu uji-t.
Langkah-langkah analisis data
penelitian ini sebagai berikut.
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SDmx =
SDmy =

𝑆𝐷𝑥
√𝑁 −1
𝑆𝐷𝑦
√𝑁 −1
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f. Mencari

standart

kesalahan

perbedaan mean
SDbm=√𝑆𝐷𝑚𝑥 2 + 𝑆𝐷𝑚𝑦 2

g. Mencari nilai t
t=

(1)metode ini dapat membuat
anak didik lebih percaya kesimpulan berdasarkan percobaannya
sendiri (2) anak didik dapat
mengembangkan sikap untuk
mengadakan studi eksplorasi dan
(3) dengan metode ini akan
terbina manusia yang dapat
membawa terobosan-terobosan
baru.

𝑀𝑥 –𝑀𝑦

Sedangkan kelebihan me-

𝑆𝐷𝑏𝑚

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

dia konkret menurut Ibrahim dan

1. kelas III SDN Ngadirejo 3 Kota

Syaodih S. (2010:119) dalam

Kediri

dinyatakan

mampu

mengidentifikasi

sifat-sifat

benda berdasarkan pengamatan
dengan

metode

eksperimen

didukung media konkret, karena
dari 27 siswa diperoleh nilai

pembelajaran sebagai berikut.
(1) Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada
siswa untuk mempelajari sesuatu
(2) memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengalami
sendiri
situasi
yang
sesungguhnya

rata-rata post-test 81,67. Nilai
maksimum

100

dan

nilai

Jadi
kelebiha

minimum 65 untuk skor rata-rata

eksperimen

post-tes 81,67, sehingga telah

menjadi

mencapai

Kriteria

membangun

(KKM)

sendiri

nilai

Ketuntasan

Minimal

dengan

adanya

tersebut

metode

membuat
aktif

dan

siswa
dapat

pengetahuannya

melalui

kegiatan

yang sudah ditentukan yaitu 75.

percobaan dan media konkrit ini

Hal tersebut terjadi dikarenakan

mampu membuat siswa lebih

penggunaan model eksperimen

berkonsentrasi untuk memahami

dan

sebuah materi.

media

konkret

dalam

pembelajaran. Adapun kelebihan
metode
Hamdaya

eksperimen

Menurut

(126:2014)

pembelajaran

eksp-erimen

memiliki kelebihan yaitu:

Nama | NPM
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metode

2. kelas III SDN Banjaran Kota
Kediri

dinyatakan

kurang

mampu mengidentifikasi sifatsifat

benda

berdasarkan

pengamatan

dengan

eksperimen,

karena

metode
dari

25

simki.unpkediri.ac.id
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siswa diperoleh nilai post-test

signifikansi 5%, diperoleh thitung

70. Nilai maksimum 95 dan nilai

≥ ttabel yaitu 3,53 ≥ 2,5.

minimum 65 untuk skor rata-rata
post-test 70, sehingga belum
mencapai

nilai

Ketuntasan

Kriteria

Minimal

(KKM)

yang sudah ditentukan yaitu 75.
Hal

tersebut

dikarenakan

pembelajaran dilakukan tanpa
menggunaan

media

pembel-

ajaran. Dengan demikian siswa
mengalami

kesulitan

dalam

memahami materi mengidentifikasi

sifat-sifat

benda

berdasarkan pengamatan.
3. Ada pengaruh metode pembelajaran eksperimen didukung
media konkret terhadap kemampuan mengidentifikasi sifatsifat

benda

berdasarkan

pengamatan pada siswa kelas III
SDN Ngadirejo 3 Kota Kediri
tahun pelajaran 2017. Hal ini
dapat dibuktikan dari perolehan
nilai rata-rata post-tes (80,67)
kelas III SDN Ngadirejo 3 lebih
baik dari pada perolehan nilai
rata-rata pos-test (70) siswa
kelas III SDN Banjaran 3. Selain
itu,

hasil

analisis

data

menunjukkan adanya pengaruh
yang

signifikan
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taraf
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