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ABSTRAK
Mengembangkan metode pembelajaran adalah bagian dari tugas guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Aspek kompetensi yang meliputi tiga ranah yaitu, pengetahuan, sikap dan 
keterampilan ketiga aspek tersebut harus terintegrasi dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan melalui penerapan metode 
eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) di SMK Negeri 1 Sumedang 
pada kelas XII ( dua belas ) kompetensi keahlian Teknik Audio Video dengan materi pokok/kompetensi 
dasar Listrik Arus Searah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa melaui metode 

awal siswa adalah nilai rata-rata raport dan nilai UN pada saat siswa masuk masuk ke SMK Negeri 
1 Sumedang, serta untuk mengetahui serta untuk mengetahui proses dan hasil pembelajaran dengan 

rata nilai test pada setiap siklus dengan menggunakan metode eksperimen/praktik. Hasil eksperimen 
menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil test tiap siklus. Dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang 
sebelum pra siklus nilai rata-rata 6,03, siklus ke I nilai rata-rata 6,25, siklus ke II nilai rata-rata 
6,52, siklus ke III nilai rata-rata 7,58. Berdasarkan analisa data tersebut bahwa penerapan metode 
eksperimen/praktik dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata kunci : Peningkatan hasil belajar, metode eksperimen

PENDAHULUAN
Keberhasilan dunia pendidikan tidak terlepas dari peran guru dalam memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran (instruction method) merupakan akumulasi konsep-
konsep mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning). Keduanya merupakan perpaduan dalam 
sistem pembelajaran yang melibatkan siswa, tujuan, materi, fasilitas, prosedur, alat atau media yang 
digunakan terutama untuk SMK yang lebih menekankan aspek keterampilan. Arti penting dari metode 
pembelajaran sangat tergantung dari kreativitas guru dalam mengembangkan metode pembelajaran 
yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Beberapa hasil penelitian dalam penggunaan metode 
pembelajaran yang berhasil di dalam mewujudkan tujuan pendidikan adalah pembelajaran yang 
memberikan pengalaman nyata kepada siswa.

Secara umum metode pembelajaran yang diterapkan guru adalah secara konvensional khususnya 
SMK. Sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) seharusnya sudah menggunakan metode 
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pembelajaran individual dengan modul, metode pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran 
eksperimen/praktik, metode pembelajaran bersama teman sebaya, metode brainstorming, metode 
seminar, metode pembelajaran induktif, metode permainan, metode instrumen, metode peta pikiran, 
metode penyelesaian masalah, dan lain-lain. Metode-metode ini menjadi tanggung jawab guru untuk 
meramu dan  mengembangkan metode pembelajaran sesuai kondisi sekolah masing-masing.

Penerapan metode pembelajaran dalam bentuk tutorial perlu dikembangkan oleh guru agar 
terjadi pertukaran informasi antara siswa dengan guru, sehingga mudah berkomunikasi efektif dan 

itu, metode pembelajaran ceramah sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan 
komunikasi lisan (oral) dan pengadopsian sumber-sumber informasi pembelajaran dari guru ke siswa. 
Metode ini menjadi representatif untuk memahami tingkat penerimaan dan pendalaman metode 
pembelajaran yang diberikan dan diterima.

Pembelajaran modern dan konvensional dibutuhkan adanya metode resistensi yaitu ada 
kemampuan guru “mendengarkan” siswa mampu berbicara, membaca, mempraktikkan dan melakukan 
tindakan pembelajaran secara tentatif dan konstruktif, agar mampu menciptakan nuansa pembelajaran 
yang lebih hidup, mudahdan cermat. Selain metode ini juga didukung oleh metode pembelajaran 
diskusi dengan senantiasa berkomunikasi secara lisan antara guru dan siswa dalam membahas, 
mengkaji, mendalami dan mempresentasikan sebuah materi pembahasan pembelajaran yang memiliki 
kualitas topik atau judul yang bermakna secara kontekstual dan analitik.

Termasuk pula metode pembelajaran modern dan konvensional yaitu mengembangkan 
kegiatan belajar di laboratorium yang biasanya belajar sambil praktek untuk memahami interaksi-
interaksi siswa dan guru atas pengamatan, eksperimen dan pembuktian atas berbagai hipotesa dari 
kejadian atau kenyataan yang dapat membuktikan hipotesis yang diamati. Ini penting agar siswa dan 
guru secara bersama- sama melakukan pengkajian dan analisis tentang pembenaran teori sesuai praktek. 
Demikian halnya metode pembelajaran modern dan konvensional biasanya memberikan pekerjaan 
rumah berupa instruksi membaca buku, latihan menangani kasus atau tugas memproyeksikan berbagai 
aktivitas pendalaman pembelajaran.

Menurut Molenda (2014) metode pembelajaran modern dan konvensional sangat orientatif 

mewujudkan kualitas pembelajaran dunia pendidikan. Pandangan inilah yang menjadi konstruksi 
penting untuk diterapkan di sekolah.

Model Pembelajaran
Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman 

masa lalu atau pun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Eveline dan Nara (2015) 
menyatakan belajar adalah proses yang kompleks di dalamnya mengandung aspek pengembangan 
pengetahuan, pengembangan ingatan dan kesadaran, pengembangan pengkayaan makna penafsiran 
dan realitas, serta pengembangan perilaku dan obsesi keilmiahan. Atas dasar ini lahirlah model 
pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran eksploratori, 
model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, model pembelajaran suggestopedia, model 
pendekatan communicative language teaching (CLT), model pembelajaran matematika realistik, 
model pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif,Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). 
Model-model ini digunakan dari berbagai penerapan metode pembelajaran. 
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Locke (2014) menyatakan model pembelajaran berperan penting dalam penerapan metode 
pembelajaran yang modern dan konvensional. Metode pembelajaran harus diperkuat oleh teori 

berkualitas. Teori belajar merupakan pengembangan dari ilmu perilaku, pengetahuan, kemanusiaan 
dan sinektik. Teori ini menegaskan bahwa manusia belajar dari proses perilaku yang dibentuk dari 
pengetahuannya sesuai dengan proses kemanusiaan sesuai dengan informasi atau pemaknaan yang 
sinektik.
\
Metode Pembelajaran

Dari teori belajar ini tercipta teori pemrosesan informasi atau lazim dikenal dengan teori 
kognitif dari Gagne (2012) yaitu pengetahuan manusia menjelaskan berbagai proses informasi yang 
diterima, disimpan dan diambil untuk menjadi bahan belajar dan menghasilkan hasil belajar. Atas teori 
ini, lahirlah metode belajar sebagai motivasi dalam diri manusia untuk mencapai keberhasilan atas 
pembelajaran yang bersifat kejelasan, urgensi, pendalaman dan pengembangan. Metode pembelajaran 
merupakan langkahoperasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Teori pembelajaran menurut Molenda (2014) bahwa cara atau teknik belajar yang 

Metode pembelajaran menurut Reigeluch (2015) adalah mempelajari sebuah proses yang 
mudah diketahui, diaplikasikan dan diteorikan dalam membantu pencapaian hasil belajar. Berbagai 
metode dilakukan untuk menjamin guru dan siswa mampu mengembangkan proses belajar mengajar 
untuk menunjang pencapaian hasil belajar dalam menunjang kualitas pendidikan. Itulah prinsip dasar 
dari metode pembelajaran yaitu taktis, teknis dan praktis untuk diterapkan oleh guru dan siswa dalam 
mencapai hasil belajar optimal.

Jenis Metode Pembelajaran 
Jenis metode pembelajaran yang digunakan dalam belajar sangat tergantung pada tuntutan 

kebutuhan, keinginan, harapan dan aktivitas belajar yang dapat dilakukan secara tutorial, ceramah, 
resistensi, diskusi, kegiatan laboratorium dan pekerjaan rumah. Cara-cara ini merupakan metode yang 
modern dan konvensionalbila dipadukan dan diramu menjadi sumber kreativitas dan produktivitas 
belajar yang menghasilkan kemodernan dan konvensional dari metode-metode yang ada. Metode 
modern dalam pembelajaran adalah menggunakan cara-cara yang inovatif dengan berbagai kombinasi 
yang komparatif untuk menghasilkan cara belajar yang taktis, teknis dan praktis dalam mengaplikasikan, 
mengapresiasikan dan menginterpretasikan. Metode konvensional dalam pembelajaran adalah metode 
yang digunakan berdasarkan kecenderungan yang menjadikan guru dan siswa tidak pasif selalu belajar, 
berpikir dan inovatif. Wortham (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran modern dan konvensional 
akan melahirkanpembelajaran metode yang taktis, teknis dan praktis berupa metode ekspitori, metode 
demonstrasi,metodediskusi panel dan debat, metode bermain peran dan metode simulasi. Metode 

dalam pembelajaran dunia pendidikan.

Efektivitas pembelajaran menurut Kenneth (2010) adalah suatu penilaian yang menyatakan 
penggunaan model, metode dan target belajar dicapai dan tercapai sesuai dengan tujuan yang 
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kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan waktu dan biaya yang besar dalam penyelenggaraan 
proses proses belajar mengajar. Sedangkan kualitas metode pembelajran menurut Kellen (2009) adalah 

dan kualitas pembelajaran merupakan bentuk penilaian di dalam mengukur keberhasilan dari sebuah 
metode pembelajaran modern dan konvensional.

METODE PENELITIAN
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas ( PTK 
) yang dilaksanakan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 
1 Sumedang  Jawa Barat dengan subyek penelitian siswa kelas XII ( dua belas )  kompetensi keahlian 
Teknik Audio Video pada semester ganjil. Penentuan subyek penelitian berdasarkan hasil diskusi 
sesama guru mata pelajaran dan Wali Kelas dan rujukan Kepala Sekolah. Obyek penelitian adalah 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fisika untuk kompetensi dasar Listrik Arus Searah.

Analisis data yang digunakan menganalisis  perkembangan hasil belajar siswa melalui 
penerapan  metode eksperimen. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada setiap pertemuan melibatkan observer /guru rekan 

sejawat untuk mengamati peneliti. Dalam memantau tindakan tersebut, peneliti menggunakan lembar 
observasi dan catatan sebagai alat bantu untuk melihat metode mengajar dan dan akttivitas perserta 
didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan hasil test siswa. Observer mencatat hal-hal yang perlu 
diperbaiki dalam tindakan guru maupun siswa. 

Setelah melakukan  tindakan pada setiap  siklus, peneliti melaksanakan diskusi dengan observer 

hasil belajar siswa melalui test kompetensi dasar dari setiap siklus.
Dari hasil test uji siklus, pra siklus nilai rata-rata kelas 6,03 setelah  siklus ke I  nilai rata-rata 

kelas 6,25 terjadi kenaikan nilai rata-rata 0,22. Siklus ke II nilai rata-rata kelas 6,52 terjadi kenaikan 
nilai rata-rata kelas 0,27. Siklus ke III nilai rata-rata kelas 7,58 terjadi kenaikan nilai rata-rata kelas 1,06. 
Dari hasil ketiga uji siklus tersebut terjadi kenaikan hasil belajar siswa pada setiap siklus. Perkembangan 
hasil belajar dengan menggunakan metode eksperimen dari 32  siswa  mengalami kenaikan hasil  

Pembahasan

strategis dalam upaya mengembangkan keterampilan yang mendukung mata pelajaran kejuruan. 
Keberhasilan proses pembelajaran perlu memperhatikan kondisi  dan kebutuhan kebutuhan siswa, 
sehingga guru diharapkan mampu menyampaikan materi dengan tepat tanpa mengakibatkan siswa 
mengalami kejenuhan. Demikian juga sebaliknya, siswa diharapkan dapat tertarik dan menemukan 
hal-hal baru melalui metode eksperimen/praktik.

Penerapan metode eksperimen pada pembelajaran Fisika SMK Kleas XII ( dua belas ) di SMK 
Negeri 1 Sumedang  dilakukan dalam 3 siklus. Dari rata-rata ketiga siklus tersebut siswa yang melelebihi 
nilai KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) lebih besar atau sama dengan 6,50 hanya 56,25% .  Dari 
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semua aktivitas yang dilaksanakan, baik aktivitas guru, aktivitas siswa maupun analisis tes hasil belajar 
setiap akhir siklus, tampak terjadi peningkatan walaupun relatif kecil.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh satu orang pengamat terhadap proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti diperoleh rata-rata skor rata-rata 89,20  Hal ini 
disebabkan karena pada aspek penilaian yang dilakukan oleh dua orang pengamat ternyata masih 
ada kekurangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang harus diperbaiki pada proses 
pembelajaran ke siklus selanjutnya. Beberapa aspek tersebut adalah:
a. Guru kurang membimbing siswa dalam menyajikan data hasil eksperimen.
b. Guru kurang memberikan kesempatan kepada semua kelompok siswa untuk bertanya. 

Selain itu ada beberapa aspek yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik 
antara lain,Guru hanya menuliskan tujuan pembelajaran tetapi tidak dijelaskan secara 
rinci.

c. Guru kurang menjelaskan secara rinci langkah kerja yang terdapat dalam LKS.
d.  Guru kurang mengarahkan dan membimbing siswa dalam melakukan eksperimen.

Berdasarkan hasil observasi yang  dilakukan oleh  observer / guru terhadap proses 
pembelajaran yang dilakukan  diperoleh  nilai  rata-rata dengan jawaban  Ya : 95 % dan jawaban 
Tidak : 5 %.  Kekurangan pertama yang harus diperbaiki adalah penggunaan bahasa asing sebagai 
bahasa pengantar  untuk meningkatkan kompetensi siswa.Dan kekurangan yang kedua  adalah 

karya ilmiah untuk lomba hasil karya siswa.
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran  berdasarkan observasi yang dilakukan 

oleh satu orang pengamat/observer ternyata masih ditemukan beberapa kekurangan  yang harus 
diperbaiki pada siklus selanjutnya. Kekurangan tersebut adalah:
a. Siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS sesuai dengan langkah-

langkahnya.
b. Siswa kurang bekerjasama dalam kelompoknya.
c. Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok membahas hasil eksperimen.

Aktivitas guru selama proses pembelajaran berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 
siswa masih ditemukan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Observasi terhadap aktivitas 
guru  dilakukan pada siklus 1 ( pertama ) oleh  32 siswa untuk mengamati proses pembelajaran 
dengan mengisi lembar observasi yang telah diberikan.Hasil observasi dilaksanakan pada siklus 

dengan tujuan tidak terulang lagi pada siklus berikutnya.

pelaksanaan tindakan siklus 1 ( pertama ). Adapun kelemahan tindakan pada siklus 1 ( pertama ) 
yang perlu diperbaiki oleh guru pada pembelajaran berikutnya adalah: a) guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang harus dicapai siswa secara rinci dan menghubungkannya dengan kehidupan 
sehari-hari; b) guru menjelaskan secara rinci langkah kerja dalam melakukan ekeperimen dan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada langkah kerja yang belum 
dipahami; c) guru mengarahkan dan membimbing semua kelompok siswa dalam melakukan 
eksperimen secara merata dengan berkeliling pada setiap kelompok prkatik secara bergantian dan 
menanyakan kesulitan mereka dalam melakukan eksperimen; d) guru lebih membimbing siswa 
dalam menyajikan data hasil eksperimen; dan e) guru memberikan kesempatan kepada semua 
kelompok siswa untuk bertanya tentang materi dan hasil eksperimen yang belum jelas.
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Kesimpulan dan Saran
Dari hasil pembahasan Penelitian Tindakan Kelas  ( PTK ) yang telah dilakukan  pada kelas 

XII ( dua belas )  Teknik Audio Video di SMK Negeri 1 Sumedang dengan kompetensi dasar tentang  
“ Listrik Arus Searah “ dapat disimpulkan antara lain:
1. Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam menerapkan metode eksperimen 

tentang Listrik Arus Searah  ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan 
adanya peningkatan hasil tes siswa pada setiap siklus. Yaitu pada pra siklus nilai rata siswa : 
6,03  pada siklus pertama nilai rata-rata siswa 6,25 dengan penguatan 0,089 kriteria rendah; 
pada siklus kedua nilai rata-rata siswa : 6,52 dengan nilai penguatan 0,089 kriteria rendah; dan 
pada siklus ke tiga nilai rata-rata siswa 7,58 dengan nilai penguatan 0,52 dengan kriteria sedang. 
Penggunaan metode eksperimen dalam proses pembelajaran Fisika dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Hal ini sesuai dengan hasil tes pada siswa dalam 1 ( pertama ), 2 ( kedua ) dan 3 
( ketiga ) menunjukkan peningkatan , maka dapat menjawab hipotesis penelitian ini  dengan 
menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Berdasarkan kesimpulan penelitian tindakan kelas yang yang dilakukan sebanyak 3 ( tiga ) 

siklus, disarankan sebagai berikut:

sesuai dengan materi pokok/kompetensi dasar sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

menerapkan metode eksperimen yaitu : a) Menyampaikan tujuan pembelajaran; b) Menjelaskan 
materi pembelajaran; c) Membagi siswa ke dalam kelompok; d) Mengemukakan masalah; 
e) Membagikan lembar kerja dan Peralatan untuk melakukan eksperimen; f) Menjelaskan 
langkah-langkah eksperimen; g) Mengamati dan membimbing siswa dalam melakukan 
proses eksperimen; h)Mempresentasikan hasil eksperimen di depan kelas; i) Membahas hasil 
eksperimen; j) Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan; dan k) melaksanakan evaluasi.

2. Pengembangan model dan metode pembelajaran perlu dikembangkan oleh sorang guru dengan 

pembelajaran. Pengembangang model dan metode pembelajaran sebaiknya dilakukan melalui 
kegiatan MGMP atau melalui diskusi guru mata pelajaran.
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