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Judul  : Penerapan Metode Eksperimen dan alat peraga yang variatif dalam   

Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Perubahan Sifat Benda di 

Kelas V SD Negeri Pamulihan Kecamatan Situraja Kabupaten 

Sumedang. 

Oleh   : Cicih Kartasih Guru SD Negeri Pamulihan 

 

 

 Saya adalah seorang guru SD Negeri Pamulihan yang diberi tugas mengajar di 

kelas V. Saya tinggal di kampung  Pamulihan Desa Wanakerta Kecamatan Situraja yang 

letaknya  jauh dari keramaian kota. Saya adalah pindahan dari SD Negeri Sugiharti 

Kecamatan Tomo. Adapun letak sekolah dimana tempat saya bertugas sangat sesuai untuk 

pendidikan anak karena letaknya tidak ditengah pemukiman penduduk, tempat peserta 

didik untuk bermain sangat luas karena dekat lapang sepak bola, sehingga siswa bebas 

bermain ataupun berolah raga. 

 Ketika saya mendidik peserta didik, membimbing peserta didik dan mengajar 

peserta didik sering menghadapi pemasalahan, itu dikarenakan  kurangnya literatur 

pengalaman dan pengetahuan, kurangnya fasilitas dan kurangnya motivasi saya didalam 

melakukan inovasi baik dalam pendidikan, membimbing, dan mengajar peserta didik. 

 Di dalam proses belajar mengajar saya juga menemukan kendala yaitu ketika saya 

mengajar pelajaran IPA tentang perubahan sifat benda. Adapun permasalahan yang 

dihadapi peserta didik yaitu : 

1. Tujuan yang telah ditentukan tidak tercapai dengan memuaskan. 

2. Peserta didik cenderung pasif di dalam proses pembelajaran. 

3. Peserta didik hanya hafal konsep, kurang paham penerapan konsep. 

4. Pesera didik kelihatan jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Setelah mengadakan diskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah serta 

merefleksi diri sendiri ketika proses pembelajaranitu berlangsung  dapat menyimpulkan 

kelemahan di dalam pembelajaran IPA tentang perubahan sifat benda dan juga 

menemukan solusi dalam pemecahan masalah. Adapun kelemahan di dalam proses 

pemebelajaran  adalah sebagai berikut. 

1. Peserta didik cenderung verbalisme dikarenakan kurangnya alat peraga. 
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2. Peserta didik kelihatan  bosan ketika proses pembelajaran dikarenakan metode 

pembelajaran kurang sesuai. 

3. Guru kurang mengeksplor pengetahuan peserta didik. 

4. Guru kurang memberi motivasi. 

5. Guru kurang memberi penguatan kepada Peserta didik. 

 

Adapun solusi dari pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan alat peraga yang variatif diantaranya. 

2. Metode yang digunakan ketika proses pembelajaran selain tanya jawab,ceramah 

,dan diskusi juga menggunakan metode eksperimen 

3. Guru mengeksplor pengetahuan siswa dengan memberi pertanyaan dan tuntunan 

ketika siswa menjawa pertanyaan. 

4. Guru memberi motivasi kepada seluruh peserta didi ketika proses pembelajaran 

5. Guru harus memberi penguatan kepada semua peserta didik yang menjawab. 

bertanya atau memberi tanggapan. 

 

Dari solusi permasalahan di atas saya mencoba dengan menerapkan metode 

eksperimen dan alat peraga yang variatif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik 

tentang perubahan sifat benda di kelas V SD Negeri Pamulihan. Dengan eksperimen 

peserta didik akan memperoleh pengalaman meneliti yang dapat mendorong peserta didik 

mengkontruksi pengetahuan mereka sendiri, berpikir ilmiah dan rasional, serta lebih lanjut 

pengalamannya itu bisa berkembang di masa yang akan datang. 

 

Adapun tujuan dari metode eksperimen adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan fakta-fakta atau 

data yang diperoleh 

2. Melatih peserta didik merancang, mempersiapkan melaksanakan dan melaporkan. 

3. Melatih peserta didik menggunakan logika berfikir induktif untuk kesimpulan dari 

fakta atau data hasil percobaan. 
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Metode eksperimen sangat tepat dalam pembelajaran IPA Karena dapat 

memberikan kesempatan kepada peserta didik mengalami sendiri atau melakukan sendiri. 

Melalui penerapan metode eksperimen siswa melakukan suatu proses mengamati suatu 

objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu objek, keadaan 

proses sesuatu. Disamping itu pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen dapat 

menumbuhkan cara berfikir rasional dan ilmiah. 

Adapun langkah-langkah penerapan metode eksperimen adalah : 

1. Mengamati 

Pengamatan adalah proses untuk mengenal benda dan peristiwa melalui indra yaitu 

melihat, mendengar, mencicipi, meraba, mencium dan mengukur. 

2. Mengelompokan 

Pengelompokan merupakan kegiatan menggolongkan suatu objekdengan 

mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang di amati. 

3. Menggunakan alat 

Pemilihan alat dalam kerja ilmiah tergantung pada percobaan yang akan dilakukan 

4. Menafsirkan 

Data dari hasil pengamatan harus diinterprestasi atau dijelaskan berdasarkan 

patokan atau acuan sehingga data itu mempunyai makna. 

5. Memprediksika atau meramalkan 

Meramalkan data dapat dilakukan melalui penafsiran berdasarkan hukum yang 

berlaku atau kejadian yang terdahulu. 

6. Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan 

untuk membuat suatu kesimpulan. 

7. Melakukan percobaan atau penyelidikan 

Percobaan adalah kegiatan menguji hipotesis yang melibatkan alat dan bahan 

percobaan serta cara kerja untuk menguji. 

8. Mengkomunikasikan hasil 

Jika telah melakukan percobaan maka hasil penelitian harus dapat 

diinterprestasikan atau dipaparkan baik secara lisan, tulisan, diagram, maupun 

grafik. 
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Penggunaan metode eksperimen perlu didukung oleh alat peraga yang tepat dan 

bervariasi. Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektipitas belajar. Alat 

peraga mengubah materi ajar menjadi konkrit dan relistis. 

Pembelajaran yang menggunakan alat peraga berarti mengoptimalkan panca indra 

siswa untuk meningkatkan efektifitas peserta didik  belajar cara mendengar, melihat, dan 

menggunakan pikiran secara logis dan realistis. 

Adapun tujuan pembuatan alat peraga adalah untuk mendemonstrasikan konsep 

yang abstrak menjadi konkrit. 

Fungsi alat peraga adalah : 

1. Memecah rangkaian pembelajaran ceramah yang monoton 

2. Menghibur peserta didik agar pembelajaran tidak membosankan 

3. Memfokuskan perhatian peserta didik pada materi secara konkrit. 

4. Melibatkan peserta didik dalam proses belajar sebagai rangkaian pengalaman 

nyata. 

5. Membuat peserta didik aktif. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam penerapan metode eksperimen dan 

penggunaan  alat peraga yang variatif adalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan awal 

 Guru mengajak berdoa sebelum pelajar dimulai. 

 Guru mengadakan tanya jawab tentang wujud suatu benda. 

 Guru menjelaskan secara singkat tujuan dan materi pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

 Peserta didik mencari impormasi tentang yang mempengaruhi sifat benda. 

 Guru membagikan alat dan bahan untuk eksperimen. 

2. Elaborasi 

 Guru membagi kelompok belajar peserta didik menjadi enam kelompok 

belajar. 

 Guru menjelaskan cara kerja kelompok . 

 Guru membagikan LKS kesetiap kelompok. 
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 Peserta didik melakukan eksperimen tentang perubahan sifat benda yaitu 

lilin dibakar, beras dipanaskan, kayu dibakar, kertas dibakar, Air 

dipanaskan atau didinginkan, gula dipanaskan. 

 Peserta didik melaksanakan diskusi kelompok untuk mengisi LKS. 

 Guru membimbing diskusi kelompok. 

 Peserta didik  melaporkan hasil diskusi. 

 Guru dan peserta didik  membahas hasil diskusi. 

 

3. Konpirmasi 

 Peserta didik diberi tugas membuat rangkuman. 

 Guru memberi penjelasan mengenai perubahan sifat benda yang ada di 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Kegiatan Akhir 

 Peserta didik dan guru menyimpulkan materi. 

 Guru mengadakan evaluasi. 

 Guru memberikan pekerjaan rumah. 

 

 

Setelah menerapkan metode eksperimen dan menggunakan alat peraga yang 

variatif timbul peningkatan di antaranya : 

1. Pemahaman dan kreativitas peserta didik lebih meningkat terbukti dari pemahaman 

peserta didik  yang tadinya hanya 40% dari 32 orang peserta didik  yaitu sekitar 13 

orang peserta didik yang mencapai nilai KKM atau lebih menjadi 26 orang peserta 

didik atau sekitar 80%  dari 32 orang peserta didik mencapai nilai KKM atau lebih. 

2. Motivasi peserta didik meningkat. 

3. Peserta didik kelihatan atusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

 

 

 


