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Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan-persamasalah yang ada dalam proses
pembelajaran seperti setiap peserta didik mempunyai motivasi dan juga hasil belajar yang
berbeda-beda. Ada juga peserta didik yang mempunyai motivasi belajar dan hasil belajar yang
tinggi akan tetapi ada juga yang rendah seorang guru harus pandai dan juga kreatif dalam
membangun motivasi peserta didik salah satunya dengan metode pembelajaran yang tidak
monoton dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam
pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) banyak materi yang harus menggunakan metode
praktikum. IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan juga tersusun secara teratur, berlaku
universal, dan berupa kumpulan dari data observasi dan eksperimen. Tujuan yang ingin dicapai
pada penelitian ini untuk mengetahui efektivitas metode praktikum terhadap motivasi dan hasil
belajar kelas IV di SDN Sumur Welut III.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen. Sampel pada
penelitian ini adalah siswa kelas IV-A dan IV-B SDN Sumur Welut III. Dengan jumlah peserta
didik 32. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa lembar angket motivasi dan
lembar tes hasil belajar dengan menggunakan 2 validator. Berdasarkan hasil penelitian
pengaruh metode praktikum terhadap materi energi pada pembelajaran IPA kelas IV.
Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 diketahui bahwa hasil uji paired sample
t-test yang diperoleh nilai sig. (2-tailed) lebih besar, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh
yang signifikan terhadap motivasi belajar dan tes hasil belajar peserta didik terhadap materi
IPA dengan penerapan metode praktikum.
Kata kunci : Metode praktikum, motivasi belajar, hasil belajar, IPA.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu hal yg krusial pada pembangnan suatu Negara (Rachmadtullah et al,
2020). Pendidikan yg berkualitas diperlukan sanggup membentuk generasi-generasi penerus yg
sanggup bersaing pada kancah pergaulan internasional. Beragam upaya yg dilakukan demi
adanya peningkatan kualitas pendidikan pada Indonesia nir akan tanggal berdasarkan
pemberdayaan faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan yg senantiasa berkembang
dan berkesinambungan (Rasmitadila et al, 2021abcd; Aliyyah et al 2020). Pendidikan adalah
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komponen yg paling krusial yg bisa memajukan suatu bangsa, melalui pendidikan suatu bangsa
akan mengalami perkembangan yg cantik terutama pada bidang ilmu pengetahuan yg diberikan
maka akan berakibat suatu masyarakat Negara sanggup berkembang kearah kemajuan.
Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di pendidikan
dasar. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 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 (Arizal 2015). Untuk terbentuknya seorang lulusan yang mempunyai kematangan
dari segi moral, kecerdasan, dan disiplin tinggi, maka perlu adanya suatu proses pembelajaran
dengan cara mendidik dan mengajar. Didalam menjalankan pembeljaran dengan cara mendidik
dan mngajar sekilas memang sama, akan tetapi sebenarnya mempunyai arti yang berbeda.
Menurut (Ningrum, Mahardika, and Gani 2015) dalam proses pembelajaran ada masalah
masalah yang timbul, ada yang ebrsifat internal maupun eksternal. Dalam pemahaman internal
biasanya timbul dari peserta didik, seperti motivasi, konsentrasi, reaksi dan juga pemahaman.
Sedangkan pemasalahan eksternal muncul dari luar, contohnya seperti kualitas proses belajar
mengajar, metode pembelajaran yang digunakan guru. Setiap peserta didik mempunyai
motivasi dan hasil balejar yang berbeda-beda. Ada juga peserta didik yang mempunyai motivasi
dan hasil belajarnya tinggi dan ada juga yang memiliki motivasi dan hasil belajar yang rendah.
Oleh karena itu, dalam hal ini seorang guru harus pandai dan juga kreatif dalam membangun
motivasi peserta didik salah satunya dengan metode pembelajaran yang tidak monoton dan
melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembalajaran.
Dalam pembelajaran IPA banyak materi yang harus menggunakan metode praktikum. IPA
sebagai pengatuhan yang sitematis dan juga tersususn secara teratur. IPA juga berkaitan
dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, IPA bukan hanya pengetahuan
berupa fakta, konsep dan prinsip tetapi juga proses penemuan. Dari pernyataaan diatas jelas
bahwasannya IPA sangat memerlukan sebuah praktikum atau percobaan.
(Nasution 2017) Penggunaan metode praktikum sangatlah penting dalam mengatasi
kesenjangan yang terjadi di kelas IV. Pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum
diharapkan mampu membuat para peserta diidk mendapatkan pengalaman secara langsung
dalam menemukan suatu konsep pelajaran dan juga bias membuat pesrta didik tertarik dalam
mengikuti proses pembelajaran hingga akhir.
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METODE
Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kuantitatif eksperimen.
Penelitian kuantitatif eksperimen merupakan percobaan yang dilakukan dengan terencana,
sistematis dan terkontrol. Penelitian ini mendapatkan informasi tentang bagaimana efektivitas
metode praktikum terhadap motivasi dan hasil belajar IPA dengan cara melakukan
pembelajaran secara langsung menggunakan metode praktikum pada kelas IV-A dan IV-B.
dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi kelas IV SDN Sumur Welut III sedangkan
sampelnya kelas IV-A dan IV-B. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu angket
motivasi belajar dan tes hasil belajar. Teknik pengumpulan datanya menggunakan uji
instrumen, uji prasyarat dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 16.0. Sebelum
melakukan penelitian peneliti juga melakukan validasi terhadap 2 validator agar mengetahui
layak atau tidaknya penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menguraikan data serta hasil pembahasan mengenai
“Efektivitas Metode Praktikum Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV”.
pengimpulan data dan penyajian data data yaitu hasil validasi dan hasil data instrumen
penelitian pada tabel kategori validasi dibawah ini:
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari validasi RPP, angket motivasi dan tes hasil
belajar dapat digunakan untuk penelitian. Salnjutnya peneliti melaksanakan penelitian dengan
menggunakan metode eksperimen yang mana diterapkan pada kelas IV-A sedangkan kelas IV-B tidak
menggunakan metode ceramah. Dengan berjalanya pembelajaran antusias peserta didik sangatlah luar
biasa meskipun terkadang ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Pada hari pertama yaitu
peneliti menguji pada kelas eksperimen lalu membagikan angket dan tes hasil belajar untuk mengukur
sebrapa paham siswa yang sudah mendapat perlakuan dengan metode eksperimen. Selanjutnya untuk
hari kedua peneliti mengajar dengan menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol untuk
mengetahui perbandingan efektivitas metode praktikum.
Setelah peneliti membagikan engket dan tes hasil belajar, peneliti mengumpulkan nilai-nilai pada
kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk dilakukan uji validitas, uji prasyarat dan uji hipotesis
emnggunakan software SPSS 16.0. Dibawah ini meruapakan hasil dari pengujian pada SPSS 16.0
Tabel 4.1
Hasil Paired Samples Test Angket
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Berdasarkan dari tabel diatas diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa adanya perdebatan efektivitas pada rata-rata hasil belajar antara peserta didik kelas
eksperimen yang mendapat perlakuan dengan metode praktikum dan kelas kontrol dengan tanpa
menggunakan metode praktikum.
Tabel 4.2
Hasil Paired Samples Test Hasil Belajar
Paired Differences
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Berdasarkan dari tabel 4.14 diatas diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat
disimpulkan ada perdebatan efektivitas dari rata-rata hasil belajar antara perlakuan dengan metode
praktikum dengan tanpa menggunakan metode praktikum.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa sebelum mengikuti
kegiatan praktikum IPA kelas IV sekolah dasar ada beberapa yang masih kurang dalam hal
mempersiapkan yaitu pada saat membaca modul sebelum melakukan praktikum, mengerjakan
tugas dan menjaga sikap. Ketika praktikum berlangsung siswa juga masih banyak yang
terlambat mengerjakan, akan tetapi siswa tersebut memahami isi modul praktikum dengan
benar seseuai dengan intruksi yang tertulis.
Setelah praktikum dilaksanakan maka siswa diminta presentasi atau membacakan hasil
dari praktikum yang dilakukan. Kegiatan praktikum belum seutuhnya mampu memudahkan
siswa dalam memahami konsep IPA, dan ketuntasan hasil praktikum dalam penilaian cukup
terpenuhi. Hal ini menunjukan bahwa siswa cukup termotivasi dalam metode praktikum.
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