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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Metode Eksperimen  

a. Definisi Metode Eksperimen 

Menurut Hamdayana (2017:125) metode eksperimen adalah 

metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau 

kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Melalui 

penerapan metode ini, anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat 

merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan fakta, 

mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah 

yang dihadapinya secara nyata. 

Metode eksperimen, menurut Djamarah (Hamdayana, 2017;125) 

adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan 

dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Proses belajar 

mengajar menggunakan metode eksperimen siswa diberi kesempatan 

untuk belajar sendiri, mengeksplor lingkungan berdasarkan eksperimen 

yang dilakukan, mengamati suatu objek atau suatu fenomena. Dengan 

demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, 

atau mencari suatu hukum serta menarik kesimpulan dari proses yang 

dialaminya. 

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

metode eksperimen merupakan sebuah metode pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan eksplorasi 

lingkungan dan melakukan percobaan untuk mengamati suatu objek atau 

fenomena. 

b. Tujuan Metode Eksperimen 

Tujuan dari penggunaan metode eksperimen menurut Roestiyah 

(dalam Rahimin, 2014) ialah agar siswa mampu mencari dan menemukan 

sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang 
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dihadapinyadengan mengadakan percobaan sendiri. Melalui 

pembelajaran eksperimen, juga siswa dapat terlatih dalam cara berpikir 

yang ilmiah (scientific thinking). Eksperimen memberikan pengalaman 

kepada siswa untuk menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang 

sedang dipelajarinya.  

Materi ajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar 

banyak membahas mengenai fenomena alam sekitar. Konsep dasar dari 

materi Ilmu Pengetahuan Alam akan mudah dipahami oleh siswa apabila 

mereka menemukan sendiri atau belajar sendiri melalui kegiatan 

eksperimen.  

c. Tahapan-tahapan Metode Eksperimen 

Pembelajaran dengan metode eksperimen, menurut Palendeng 

(Hamdayana, 2017;126) meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 

1) Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan 

percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati 

fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

2) Pengamatan merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan 

percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat 

peristiwa yang terjadi saat eksperimen berlangsung. 

3) Hipotesis awal, siswa dapat merumuskan hipotesis sementara 

berdasarkan hasil pengamatannya. 

4) Verifikasi, kegiatan untuk membuktikan dari dugaan awal yang 

telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa 

diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan 

dan selajutnya dapat melaporkan hasilnya. 

5) Aplikasi konsep, merupakan kegiatan memberikan contok konkrit 

dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teori dan percobaan yang 

sudah dipelajari. 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen akan membantu siswa menguasai dan memahami konsep. 
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Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan 

secara lisan, tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. Diharapkan 

siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, 

memberikan contoh, dan menerapkan konsep yang terkait dengan pokok 

bahasan. 

d.  Keunggulan dan Kelemahan Metode Eksperimen 

1) Kelebihan Metode Eksperimen 

Menurut Hamdayana (2017:126) mengungkapkan bahwa 

kelebihan dari metode eksperimen adalah sebagai berikut; 

a) Metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas 

kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri 

daripada hanya menerima kata guru atau buku. 

b) Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan 

studi eksplorasi (menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi, suatu 

sikap yang dituntut dari seorang ilmuan 

c) Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa 

terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil 

percobaannya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kesejahteraan hidup manusia. 

Sedangkan menurut Roestiyah (dalam Rahimin, 2014), metode 

eksperimen kerap kali digunakan karena memiliki keunggulan 

sebagai berikut: 

a) Dengan eksperimen siswa terlatih menggunakan metode ilmiah 

dalam menghadapi segala masalah, sehingga tidak mudah 

percaya pada sesuatu yang belum pasti kebenarannya. 

b) Mereka lebih aktif berpikir dan berbuat; dimana hal itu sangat 

dikehendaki oleh kegiatan mengajar belajar yang modern, siswa 

lebih banyak aktif belajar sendiri dengan bimbingan guru 

c) Siswa dalam melaksanakan proses eksperimen di samping 

memperoleh ilmu pengetahuan; juga menemukan pengalaman 
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praktis serta keterampilan dalam menggunakan alat-alat 

percobaan. 

d) Dengan eksperimen siswa membuktikan sendiri kebenaran suatu 

teori, sehingga akan mengubah sikap mereka yang takhayul 

Jadi metode eksperimen ini memiliki kelebihan atau keunggulan 

untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berupa pemberian 

pengalaman secara langsung yang dilaksanakan oleh peserta didik 

sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap berpikir secara 

ilmiah. 

2) Kelemahan Metode Eksperimen 

Hamdayana (2017:126) mengungkapkan bahwa metode 

eskperimen ini memiliki kelemahan atau kekurangan sebagai 

berikut: 

a) Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik 

berkesempatan mengadakan eksperimen. 

b) Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak 

didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. 

c) Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidaang-bidang ilmu 

dengan teknologi. 

Dari pendapat di atas mengenai kekurangan metode eksperimen 

ini, penulis menyimpulkan bahwa, di samping kelebihan dari 

metode eksperimen ini terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu pada 

beberapa alat kegiatan yang harus disediakan, waktu yang 

diperlukan, materi pembelajaran dan kemampuan guru dalam 

membimbing kegiatan eksperimen. 

2. Keterampilan Berpikir Ilmiah 

a. Definisi Berpikir Ilmiah 

Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan suatu  

pengetahuan. Berpikir dapat membuat manusia menjadi makhluk yang 

dimuliakan. Ditinjau melalui prespektif psikologi, berpikir merupakan cikal 

bakal ilmu yang kompleks. Menurut Valentine (Sunaryo, 2013:2) berpikir 
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dalam kajian psikologis secara tegas menelaah proses dan pemeliharaan 

untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai “bagaimana” yang dihubungkan 

dengan gagasan-gagasan yang diarahkan untuk beberapa tujuan yang 

diharapkan. Pengertian berpikir secara umum dilandasi oleh asumsi 

aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan 

subjektivitas individu. Aktivitas berpikir mendasari hampir seluruh 

tindakan manusia dan interaksinya. Oleh karena itu, berpikir menjadi modal 

yang paling besar bagi segenap manusia,  terutama berpikir ilmiah. 

Berpikir ilmiah adalah berpikir untuk memahami kaidah-kaidah 

tertentu yang memerlukan keahlian dengan menggunakan metode-metode 

tertentu untuk mencapai kebenaran.  Mundiri (Afriyani:2014) 

mengemukakan bahwa berpikir ilmiah adalah cara berpikir secara logis 

yang memerlukan keahlian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan 

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari apa yang 

telah kita pikirkan. Kebenaran yang dimaksud adalah sifat ilmiah, logis dan 

empiris. 

Berdasarkan uraian di atas keterampilan berpikir ilmiah merupakan 

keterampilan cara berpikir dengan menggunakan logika, reflekif dan 

sistematis dalam mencari jawaban suatu permasalahan. Pengembangan 

berpikir ilmiah dapat diterapkan dalam berbagai studi ilmu, dengan melalui 

sarana bahasa, logika, matematika dan statistika.  

b. Tujuan Berpikir Ilmiah 

Berpikir ilmiah sangat penting dalam melakukan penelitian, sebab 

dalam membuat dan mengumpulkan data itu sendiri harus sesuai dengan 

kebenaran untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut . Untuk menjadi 

manusia yang memiliki kualitas terbaik, manusia harus menggunakan 

pemikiran ilmiah dalam setiap pendapat rasional. Oleh karena itu, tujuan 

dari berpikir ilmiah ialah :  

1) Agar terampil dalam menggali dan menemukan informasi 

2) Terampil dalam mengolah informasi 

3) Dapat memecahkan permasalahan 
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4) Serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan realita. 

c. Indikator Keterampilan Berpikir Ilmiah 

Prosedur untuk mendapatkan ilmu atau berpikir ilmiah adalah 

metode ilmiah, yaitu bentuk ekspersi dari cara kerja ilmiah yang 

menghasilkan pengetahuan ilmiah yang bersifat rasional dan teruji secara 

empiris. Secara operasional, metode operasional sebagai proses berpikir 

ilmiah dimulai dengan pengajuan permasalahan, penyusunan kerangka 

teoritis, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, 

melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Kelima hal ini 

merupakan indikator keterampilan berpikir ilmiah (Suriasumantri, 

2010:141). Menurut Gamlunglert dan Chaijaroen (2012:3772) 

mengemukakan bahwa untuk menganalisis pemikiran ilmiah ditemukan 4 

aspek yang harus dikuasai, yaitu: 

1) Kemampuan penyelidikan (inquiry) 

2) Kemampuan analisis (analysis) 

3) Kemampuan inferensi (Inference) 

4) Argumentasi (Argument) 

Kemampuan Berpikir ilmiah dapat dicerminkan lewat beberapa 

keterampilan. Keterampilan tersebut diantaranya adalah: 

1) Mengamati; siswa mengamati objek yang akan dijadikan suatu 

permasalahan. 

2) Melaporkan; siswa melaporkan hasil pengamatannya secara tertulis. 

3) Mengklasifikasi; siswa mengklasifikasikan hasil dari pengamatan. 

4) Menginterpretasikan; siswa mencari, mempertimbangkan pernyataan, 

membandingkan informasi, mencari hubungan antar berbagai fakta. 

5) Memecahkan masalah; siswa terlatih berpikir secara terstuktur dalam 

menghadapi suatu permasalahan. 

Adapun indikator berpikir ilmiah menurut Suyadi (2015:116) ialah 

sebagai berikut:  
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1) Keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan dan 

pengorganisasian data, termasuk merumuskan hipotesis serta 

menjelaskan fenomena. 

2) Kemandirian belajar, baik individu maupun kolektif. 

3) Kemampuan mengekspresikan rasa ingin tahu secara verbal. 

4) Kemampuan berpikir kritis , logis dan analitis. 

5) Kesadaran ilmiah bahwa ilmu bersifat dinamis dan tentative 

(sementara). 

Aspek indikator yang diteliti oleh peneliti ialah keterampilan 

melakukan pengamatan, pengumpulan dan pengorganisasian data, 

merumuskan hipotesis serta mengkomunikasikan fenomena atau hasil 

percobaan. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Yulianingsih (2012) dalam artikel penelitian “Penerapan Metode 

Eksperimen dalam Pembelajaran IPA Terhadap Hasil Belajar Kelas IV 

SDN 15 Segedong” yang membuktikan bahwa hasil belajar IPA siswa 

kelas IV dengan menggunakan metode eksperimen memiliki perbedaan 

yang signifikan dibanding dengan tidak menggunakan metode 

eksperimen. 

2. M. Rahimin, dkk (2014) dalam judul artikel penelitian “Penerapan 

Metode Eksperimen Dalam Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa” yang membuktikan bahwa hasil belajar IPA 

dengan menggunakan metode eksperimen meningkat secara signifikan 

dibanding dengan tidak menggunakan metode eksperimen. 

3. Dona Afriani (2014) dalam laporan hasil penelitian dosen “Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Ilmiah Mahasiswa Pada Matakuliah Metodologi 

Penelitian Matematika Melalui Pendekatan Scientific”. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut kemampuan berpikir ilmiah dapat diukur 
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dengan menggunakan instrument tes pretest-postest serta instrument 

penilaian proyek berdasarkan pendekatan tersebut. 

4. Purwanti (2015) dalam skripsinya yang “Penerapan Metode Eksperimen 

Dalam Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Siswa 

Kelas II Di SD Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang” 

dengan hasil penelitiannya menunjukan adanya peningkatan rasa ingin 

tahu siswa yang signifikan pada proses pembelajaran dengan penerapan 

metode eksperimen. 

5. Jusniar (2016) dalam jurnal “Keefektifan Model Pembelajaran 

Scientific-Inkuiri Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Ilmiah 

Siswa Kelas X SMAN di Kabupaten Gowa (Study pada Materi Pokok 

Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit)”. Berdasarkan hasil 

penelitiannya peningkatan keterampilan berpikir ilmiah dapat diukur 

melalui lembar observasi KBI dan soal tes formatif dengan pendekatan 

model tersebut. 

C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan berpikir ilmiah merupakan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. Keterampilan tersebut harus diasah dari usia sekolah dasar, 

agar siswa terbiasa dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang terjadi disekitar. Pencapaian keterampilan berpikir ilmiah ini berkaitan 

dengan keterampilan proses sains, bagaimana siswa membuktikan suatu 

konsep melalui kegiatan mengeksplorasi, pengamatan, pengumpulan dan 

pengelompokan data serta bagaimana siswa dapat mengkomunikasikan 

hasil percobaan tersebut dengan percaya diri. Keterampilan ini dapat diasah 

dengan penerapan metode eksperimen. Langkah-langkah metode 

eksperimen selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam 

keterampilan berpikir ilmiah. Gambar alur kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

  

Kondisi Awal Permasalahan 

Permasalahan: 

- Kurangnya aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran 

- Kurangnya partisipasi siswa dalam 

kegiatan pengamatan dan hanya 

mengikuti proses eksperimennya saja 

- Kurangnya aktivitas berpikir secara 

ilmiah dalam proses percobaan, hanya 

mendengarkan proses kesimpulan 

berdasarkan buku dan guru  

- Pembelajaran masih berorientasi pada 

hasil belajar 

Akibat: 

- Aktivitas siswa pasif 

- Rendahnya keterampilan praktek 

sederhana suatu konsep yang 

berkaitan dengan fakta atau 

fenomena 

- Rendahnya kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah secara 

mandiri 

- Rendahnya keterampilan berpikir 

ilmiah siswa 

Tindakan 

Penerapan Metode Eksperimen 

Siklus I Siklus II

Kondisi Akhir 

Meningkatnya Keterampilan Berpikir Ilmiah  Siswa Kelas Tinggi Dengan 

Penerapan Metode Eksperimen 

- Aktivitas siswa menjadi aktif 

- Meningkatnya keterampilan praktek sederhana suatu konsep yang berkaitan 

dengan fakta atau fenomena 

- Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal HOTS secara 

mandiri 

- Meningkatnya keterampilan berpikir ilmiah siswa 
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PTK ini diawali dengan permasalahan kurangnya aktivitas belajar 

siswa yang mengakibatkan siswa pasif selama proses pembelajaran. 

Aktivitas siswa yang pasif ini mengakibatkan siswa kurang 

mengoptimalkan keterampilan berpikir secara ilmiah. Pengguunaan metode 

pembelajaran sangat mempengaruhi peningkatan keterampilan dan 

kemampuan siswa dalam berbagai aspek termasuk keterampilan berpikir 

ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yang dilaksanakan 

dalam 2 siklus, dengan harapan pada kondisi akhir siklus akan 

meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah siswa di kelas tinggi. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterampilan Berpikir Ilmiah 

Keterampilan berpikir ilmiah yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu siswa mampu untuk terampil berpikir secara ilmiah selama proses 

pembelajaran dan hasil dari pembelajaran tersebut. Adapun aspek 

keterampilan berpikir ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

keterampilan pengamatan, keterampilan pengumpulan dan 

menggolongkan data, merumuskan hipotesis serta keterampilan 

mengkomunikasikan fenomena atau hasil percobaan. 

2. Metode Eksperimen 

Penerapan metode eksperimen ini dalam pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan ilmiah dan dapat 

membuktikan suatu konsep dalam studi ilmu pengetahuan alam. Selama 

proses pembelajaran siswa akan melalui lima tahapan pembelajaran 

yaitu percobaan awal, pengamatan, hipotesis awal, verifikasi, dan 

evaluasi. Dengan tujuan penerapan metode eksperimen untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah siswa selama proses 

pembelajaran dan hasil pembelajaran.  


