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Keberhasilan belajar peserta didik tidak terlepas dari motivasi belajar terhadap 
pelajaran. Peningkatan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam ini dilakukan karena 
pada umumnya motivasi siswa untuk belajar Ilmu Pengetahuan Alam tergolong 
rendah, hal ini dapat dilihat bahwa prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang di 
capai siswa masih rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, ditemukan masalah-
masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Ulum Sawahan Panggul Trenggalek bisa dilihat dari keinginan siswa 
dalam belajar masih kurang, kegiatan belajar kurang menarik karena siswa cenderung 
pasif dan jarang mengajukan pertanyaan. Perhatian dan kemandirian siswa masih 
rendah karena siswa hanya bergantung pada apa yang diberikan oleh guru.  

Dalam rangka peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam, salah satu 
usaha yang dapat kita lakukan ialah dengan memahami bagaimana siswa-siswa kita di 
mana dalam proses belajar mengajar yang penting adalah penguasaan iklim di dalam 
kelas yang sejuk dan nyaman, sehingga dapat menggugah motivasi siswa dalam 
belajar. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu diantara mata pelajaran wajib 
yang diberikan di setiap madrasah dengan frekuensi jam pelajaran 4 jam pelajaran 
atau sekitar 140 menit perminggu ditingkat Madrasah Ibtidaiyah. 

Rumusan masalah penelitian ini : 1) Bagaimana  penerapan metode 
eksperimen dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Ibtidaiyah 
Darul Ulum Sawahan Panggul Trenggalek?, 2)Bagaimana  peningkatan prestasi 
belajar siswa kelas IV setelah dilakukan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
melalui penerapan model pembelajaran eksperimen di Madrasah Ibtidaiyah Darul 
Ulum Sawahan Panggul Trenggalek?. 

Tujuan penelitian : 1) untuk mengetahui penerapan metode eksperimen  dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 
Sawahan Panggul Trenggalek, 2) Untuk membuktikan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui 
penerapan metode eksperimen di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sawahan Panggul 
Trenggalek. 

Metode penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas, dengan tempat 
penelitian MI Darul Ulum Sawahan Panggul Trenggalek dengan sampel penelitian 
siswa kelas IV dengan bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam. Teknik pengumpulan 
data adalah peengumpulan hasil observasi indikator kinerja selama proses 
pelaksanaan tindakan kelas. Teknik analisa menggunakan perhitungan prosentase dan 



frekuensi yang reduksi ke tabel taksiran aktifitas meliputi indikator aktifitas siswa, 
nilai pre tes, pos tes dan kinerja siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat aktivitas siswa melalui model 
pembelajaran eksperimen pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV 
Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sawahan Panggul tahun pelajaran 2012/2013 
mengalami peningkatan, sehingga proses pembelajaran, aktifitas siswa dan prestasi 
belajar mengalami peningkatan cukup baik. Siswa yang dapat melaksanakan kegiatan 
eksperimen secara dari kegiatan awal masil dibawah 30%, pada siklus  I meningkat 
menjadi 59%, dan siklus II menjadi 85% . Prestasi belajar siswa mengalami 
peningkatan yang signifikan setelah dilaksanakan Pembelajaran eksperimen dengan 
criteria ketuntasan 70 , 14 siswa tidak tuntas pada siklus I dan pada siklus II semua 
siswa tuntas. Prosentase peningkatan prestasi belajar dari kondisi awal, siklus I dan 
siklus II mengalami kenaikan 55.50%. 
 
 
 
 
 


