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ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi  eksperiment
expo sebagai upaya meningkatkan hasil belajar IPA tentang klasifikasi materi bagi peserta
didik kelas VII B SMP Negeri 6 Salatiga tahun 2019/2020. Penelitian tindakan kelas ini
dirancang dengan 2 siklus, dimana jenis datanya adalah data kualitatif dan kuantitatif.
Untuk mendapatkan data kualitatif, peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat. Adapun
analisis data yang digunakan adalah  deskriptif komparatif yang dilanjutkan refleksi. 

Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  aspek  sikap  yang  diamati  ada
peningkatan  ketelitian  peserta  didik  dalam  menyelesaikan  tugas  sebanyak  44%,  dari
kondisi awal 47% (15 orang) menjadi 91% (29 orang) pada siklus II. Sementara untuk
sikap  kerjasama  saat  melakukan  eksperimen  berkelompok  menunjukkan  peningkatan
60%, dari kondisi awal 34% (11 orang) menjadi 94% (30 orang) pada siklus II. Untuk
aspek pengetahuan ada peningkatan rata-rata 7,03 dari  71,72 di kondisi  awal menjadi
78,75 di siklus II,  dan peningkatan sebesar 32% jumlah peserta didik yang mencapai
KKM dari  59% (19 orang) di kondisi  awal  menjadi  91% (29 oarang)  pada siklus II.
Sedangkan rata-rata aspek keterampilan menunjukkan peningkatan dari 70 pada kondisi
awal menjadi 84 di siklus II, peningkatan sebesar 68% yang mencapai KKM dari 32%
(10 orang) di kondisi awal menjadi 100% (32 orang) di siklus II.

Kata Kunci : Strategi eksperiment expo, hasil belajar

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah  satu  tujuan  pembelajaran  IPA di  SMP  adalah  mengembangkan  daya

penalaran  untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  kehidupan  sehari-hari,

mengembangkan  ketrampilan  proses  untuk  memperoleh  konsep-konsep  IPA  dan

menumbuhkan nilai dan sikap ilmiah, menerapkan konsep-konsep serta prinsip IPA untuk
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menghasilkan  teknologi  sederhana  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  manusia.  IPA

merupakan  ilmu  yang  sangat  luas  dan  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  sehingga

memerlukan  sarana  dan  prasarana  yang  modern  untuk  pemecahannya.  Persoalan  dan

masalah  yang  timbul  dari  perkembangan  IPA ini  semakin  lama  semakin  kompleks,

sehingga dengan kompleksitas persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru IPA

didalam kegiatan belajar mengajar.

SMP Negeri 6 Salatiga memiliki visi serta misi, dimana salah satu misinya adalah

meningkatkan  prestasi  akademik  dan  non  akademik  dari  peserta  didik.   Berdasarkan

pengamatan  pada  kondisi  awal,  peneliti  menemukan  data  bahwa hasil  belajar  peserta

didik pada aspek pengetahuan di kelas VII B masih kurang. Dengan mengacu pada nilai

KKM IPA yang sudah ditetapkan yaitu 75, sementara rata-rata perolehan nilai pada ranah

pengetahuan di kelas VII B masih sebesar  71,72 sehingga masih banyak yang belum

tuntas KKM.

Hasil  belajar  merupakan  salah  satu  bentuk  penilaian  dalam  pelaksanaan

kurikulum. Bahar (1996) menggambarkan hasil belajar siswa dan daya capai kurikulum

tiap akhir catur wulan, bahwa ada dua hal yang sangat penting untuk dijadikan sasaran

evaluasi  dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu  hasil  belajar  siswa tiap catur  wulan dan

daya capai kurikulum tiap sekolah. Data hasil belajar siswa sangat diperlukan oleh guru

untuk mengetahui keterbatasan belajar siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

Adanya kesenjangan antara keinginan peneliti selaku guru IPA yaitu peserta didik

dapat aktif dan nilai hasil belajarnya tinggi dengan kenyataan yang ada bahwa peserta

didik kurang/tidak aktif serta nilai hasil belajarnya rata-rata masih rendah, menciptakan

permasalahan yang harus diatasi dan dicarikan solusi pemecahannya. Dari kenyataan di
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atas,  maka peneliti  selaku guru IPA di  kelas  tersebut  mencoba menggunakan  strategi

eksperiment expo dari hasil kerja peserta didik dengan cara memajang hasil kerja atau

hasil  karyanya  dalam jangka  waktu  tertentu  agar  peserta  didik  merasa  seperti  selalu

diingatkan dan tidak mudah melupakan apa yang sudah dilakukannya dengan melihat

pajangan hasil karyanya. Alasan penulis meneliti mengenai “ Upaya meningkatkan Hasil

Belajar IPA Tentang Klasifikasi Materi Melalui Strategi  Eksperiment Expo Bagi Peserta

Didik Kelas VII B SMP Negeri 6 Salatiga”  yaitu agar hasil belajar peserta didik lebih

baik untuk aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan pada pembelajaran IPA.

KAJIAN TEORI

Masa transisi  pada anak-anak biasanya terjadi  pada  usia  SMP dimana  mereka

membutuhkan pengalaman konkrit yang menyenangkan sebagai dasar dalam memahami

ide-ide abstrak yang diberikan padanya. Untuk materi IPA pengalaman konkrit tersebut

dapat  diperoleh  dari  kegiatan  praktek  di  laboratorium,  di  kelas  atau  lingkungan

sekitarnya.  Agar pembelajaran  IPA di tingkat  SMP dapat  berjalan lebih efektif  maka

siswa harus diberi kesempatan berinteraksi dengan benda konkrit (Koes et al., 2001)

 Jika kita tinjau aktivitas di dalam kelas, yang sering ditemukan adalah aktivitas

verbal  yaitu  berbicara.  Pada  umumnya  guru  mendominasi  aktivitas  verbal  misalnya

berceramah,  menjelaskan petunjuk kerja,  memimpin diskusi,  mengajukan pertanyaan,

memuji bahkan terkadang mencela peserta didik. 

1.    Strategi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.  Strategi pembelajaran

sebagai  suatu  pendekatan  dalam  mengelola  kegiatan  pembelajaran  dengan
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mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, cara mengorganisasi materi dan siswa,

peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan (Achmad Sugandi, 2004 : 82-83).

2.    Eksperiment 

Metode eksperimen adalah sebuah penyajian pelajaran yang mana para siswa

melakukan  percobaan  dengan  mengalami  dan  membuktikan  sendiri  sesuatu  yang

dipelajari.  Tujuannya  agar  siswa-siswi  dapat  merancang,  mempersiapkan,

melaporkan,  melaksanakan, membuktikan serta menarik kesimpulan dari berbagai

fakta  dan  informasi  yang  didapat  ketika  mereka  melakukan  percobaan  sendiri

(Syaiful Bahri Djamarah, 2013)

Media  eksperimen  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  1.  Metode  eksperimen

terbimbing  adalah  metode  yang seluruh  jalannya  percobaan  telah  dirancang  oleh

guru sebelum percobaan dilakukan oleh siswa, baik dari langkah langkah percobaan,

peralatan yang harus digunakan apa yang harus diamati dan diukur semuanya sudah

ditentukan  sejak  awal  oleh  guru. 2.  Metode  eksperimen  bebas  yaitu  dalam

eksperimen guru tidak memberikan petunjuk pelaksanaan percobaan terinci, dengan

kata  lain  siswa  harus  lebih  banyak  berfikir  sendiri,  bagaimana  akan  merangkai

rangkaian, apa yang harus diamati, diukur dan dianalisis serta disimpulkan. dengan

percobaan  bebas  menantang  siswa  untuk  merencanakan  percobaan  sendiri  tanpa

banyak  dipengaruhi  oleh  arahan  guru  dan  dapat  membangun  kreativitas  siswa.

(Syaiful Bahri Djamarah, 2013)

Menurut (Bruner, 1966 dalam Ratna Wilis, 2006: 79-80) menyarankan bahwa

siswa-siswa hendaknya belajar  melalui  partisipasi  secara aktif  dengan konsep dan

prinsip-prinsip  agar  mereka  dianjurkan  untuk  memperoleh  pengalaman  dan
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melakukan  eksperimen-eksperimen  yang  mengizinkan  mereka  untuk  menemukan

prinsip-prinsip  itu  sendiri.  Selanjutnya  dikemukakan  bahwa  belajar  penemuan

membangkitkan keingintahuan siswa, memberi motivasi untuk bekerja terus sampai

menemukan  jawaban-jawaban.  Pendekatan  ini  dapat  mengajarkan  keterampilan

memecahkan  masalah  tanpa  pertolongan  orang  lain  dan  meminta  siswa  untuk

menganalisis dan memanipulasi informasi, tidak hanya menerima saja. 

3.    Expo 

Istilah “expo” bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pajangan atau

pameran. Dalam hal ini yang di pajang atau dipamerkan adalah hasil kerja atau hasil

karya peserta didik untuk memberi motivasi sekaligus mengingatkan akan sesuatu

yang telah mereka hasilkan serta memberi kebanggaan tersendiri bagi peserta didik.

Menurut (Roy Watson – Davis, 2010 yang diterjemahkan oleh Th. Anik Setyowati :

16-17)  Pajangan  adalah  kuncinya,  dimana  seorang  guru  menggunakan  pajangan

sebagai  cara yang mudah memulai  kerja  kelompok sekaligus  menumbuhkan rasa

percaya  diri  pada siswa dan membentuk persepsi yang baik untuk terlibat  dalam

tugas-tugas yang diberikan.  Dengan pajangan,  guru bisa merangsang rasa tertarik

dan penasaran siswa secara tak terduga dengan menggunakan hasil  karya mereka

sehingga  pajangan  bisa  menyatu  dengan  pengalaman  belajar  dan  bukan  hanya

sekedar hiasan.

4.  Hasil Belajar

Hasil  belajar  merupakan  salah  satu  bentuk  penilaian  dalam  pelaksanaan

kurikulum. Hasil  belajar siswa ditentukan oleh beberapa hal seperti  minat belajar

siswa, penampilan guru, metode yang diterapkan dalam mengajar dan penggunaan
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alat peraga yang cocok. Pada umumnya metode mengajar dengan pandang dengar

akan lebih mudah diterima oleh siswa daripada menggunakan satu indera, misalnya

mendengar saja (Dale, 1991)

Pembelajaran dipandang sebagai upaya mempengaruhi siswa agar belajar

atau secara singkat dapat dikatakan bahwa pembelajaran sebagai upaya guru untuk

membelajarkan  siswa.  Akibat  yang  mungkin  timbul  dari  tindakan  pembelajaran

adalah siswa akan (1) belajar sesuatu yang mereka tidak akan pelajari tanpa adanya

tindakan pembelajar, atau (2) mempelajari  sesuatu dengan cara yang lebih efisien

(Hamzah B.Uno, 2007).

Hasil  belajar  IPA merupakan  hasil  yang  dicapai  peserta  didik  setelah

melalui  proses  pembelajaran  serta  perolehan  pengalaman  belajar  tertentu.  Hasil

belajar  peserta  didik  tersebut  dapat  diketahui  dari  penilaian  yang dilakukan  oleh

guru.  Adapun  penilaian  pada  kurikulum  2013  ini  meliputi  penilaian  sikap,

pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  guru  untuk

memberikan umpan balik bagi guru mengenai sejauh mana materi pelajaran tersebut

telah diserap oleh peserta didik, sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembelajaran

berikutnya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari bulan  Agustus

2019 sampai bulan November 2019, dilaksanakan di SMP Negeri 6 Salatiga. Subyek

dari penelitian ini adalah peserta didik kelas VII B SMP Negeri 6 Salatiga tahun

2019  yang  berjumlah  32 peserta  didik  dan  terdiri  dari   14  laki-laki  dan  18

perempuan.  Penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah  Penelitian  Tindakan  Kelas
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(PTK), yang mana data yang peneliti dapatkan melalui kegiatan peserta didik saat

pembelajaran.  Peneliti  dibantu  kolaborator  melakukan  pengamatan  pada  saat

pembelajaran dengan strategi  eksperiment expo. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus

yang  masing-masing  siklus  menggunakan  tahapan  Perencanaan  (planing),

Pelaksanaan (acting), Pengamatan (observasing), dan Refleksi (reflecting)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah

dengan menggunakan tehnik deskriptif komparatif, yaitu membandingkan data yang

ada.  Data  yang peneliti  bandingkan  adalah  data  dari  kondisi  awal,  siklus  I  serta

siklus  II.  Untuk  hasil  belajar  pada  aspek  sikap  ditunjukkan  dengan  predikat,

sedangkan pada aspek pengetahuan dan keterampilan ditunjukkan dengan rentang

nilai dari peserta didik serta jumlah ketuntasan peserta didik dalam mencapai KKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kondisi Awal

Beberapa hal yang mempengaruhi proses belajar mengajar di SMP Negeri

6 Salatiga adalah sistem zonasi dan metode pengajaran serta ketersediaan fasilitas

yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Kelas VII B merupakan salah satu kelas

yang tidak termasuk kelas unggulan serta memiliki tingkat kemampuan yang standar

bahkan  dapat  digolongkan  rata-rata  menengah  kebawah  terutama  pada  mata

pelajaran eksakta. Pada kondisi awal, peneliti selaku guru didalam menyampaikan

materi pembelajaran belum menggunakan strategi eksperiment expo meskipun sudah

menggunakan pendekatan saintifik. Pada aspek pengetahuan, nilai terendah di kelas

VII B adalah 45 sedangkan untuk nilai tertinggi adalah 90. Rata-rata perolehan nilai

pada aspek pengetahuan adalah 71,72. Jumlah persentase ketuntasan 59% dan masih
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ada 13 peserta didik (41%) yang nilainya dibawah KKM, sedangkan KKM yang

ditentukan adalah 75.

Hasil Tindakan Siklus I

Hasil belajar pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar

peserta didik kelas VII B pada aspek pengetahuan , jumlah peserta didik yang sudah

tuntas 24 orang (75%), sementara yang belum tuntas 8 orang (25%), dimana nilai

rata-rata  yang  pada  kondisi  awal  71,72  menjadi  74,84  meskipun  perolehan  nilai

tertinggi mengalami penurunan dari 90 menjadi 85 dan nilai terendah tetap yaitu 45.

seperti tabel berikut :

NO ASPEK  
NILAI

Kondisi Awal Siklus I
1 Nilai Tertinggi 90 85
2 Nilai Terendah 45 45
3 Rata-rata 71,72 74,84

Hasil Pengamatan

Di siklus  I,  peneliti  membuat  perencanaan kegiatan  penelitian  tindakan

kelas dengan menggunakan strategi eksperiment expo yang mana peserta didik hanya

melaksanakan  praktek  sesuai  lembar  kerja  dan  bahan  yang  disediakan  secara

berkelompok dimana hasilnya didiskusikan, dipresentasikan serta dipajang di dalam

kelas. Dari perencanaan yang telah dibuat, peneliti menyiapkan instrumen penelitian

seperti : lembar observasi, RPP, lembar tugas peserta didik, dan lembar kerja atau

panduan praktikum. Selain itu peneliti juga menyiapkan alat dan bahan yang akan

digunakan untuk praktek atau eksperimen peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi

8 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Setiap kelompok

mendapatkan  alat  dan  bahan  yang  sama,  serta  lembar  tugas  kelompok  untuk
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dipraktikkan dan didiskusikan sesuai panduan yang ada. Masing-masing kelompok

mendiskusikan  hasilnya  dan  mempresentasikan  di  depan  kelompok  yang  lain

kemudian hasilnya dipajang di dalam kelas. Di akhir pertemuan peneliti memberikan

kesempatan  pada  peserta  didik  untuk  bertanya,  kemudian  menutup  dengan

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada tersebut. Kegiatan refleksi dan evaluasi

dilakukan setelah pertemuan pertama dan kedua di tiap siklus. 

Hasil Tindakan Siklus II

Pada  aspek  pengetahuan  di  siklus  II  ini  terlihat  adanya  peningkatan

dibandingkan siklus I, dimana nilai tertinggi yang diperoleh peserta didik adalah 100

sementara di siklus I hanya 85 dan ini berarti terjadi kenaikan 15 poin. Untuk nilai

terendah pada siklus II ini sebesar 60 sementara pada siklus I nilai terendahnya 45,

dan rata-ratanya dari 74,84 di siklus I menjadi 78,75 pada siklus II yang berarti rata-

ratanya naik sekitar kurang lebih 4 poin. Jumlah peserta didik yang sudah tuntas 29

orang (91%), sementara yang belum tuntas 3 orang (9%). Perbandingan hasil nilai

pengetahuan antara siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut :

NO ASPEK  
NILAI

Siklus I Siklus II

1 Nilai Tertinggi 85 100

2 Nilai Terendah 45 60

3 Rata-rata 74,84 78,75

Hasil Pengamatan Siklus II

Pada  tahap  perencanaan  di  siklus  II  ini,  peneliti  menyusun  rencana

pelaksanaan pembelajaran materi unsur, senyawa, campuran homogen dan heterogen
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serta  teknik  penjernihan  air  menggunakan  strategi  Eksperiment  Expo yang

dilengkapi dengan instrumen penilaian dan lembar observasi. Desain pembelajaran

yang peneliti terapkan pada siklus II pertemuan pertama ini adalah membagi peserta

didik menjadi 8 kelompok, sama seperti kelompok yang dibentuk di siklus I. Pada

tahap  pelaksanaan  pertemuan  pertama  ini,  setiap  kelompok  melakukan  praktik

penyaringan  larutan  homogen  dan  heterogen  menggunakan  kertas  saring  yang

bahan-bahannya  sudah  disiapkan  oleh  masing-masing  kelompok.  Masing-masing

kelompok setelah melakukan praktik pemisahan campuran dan membuat produk alat

penjernihan air  sederhana kemudian melakukan diskusi dengan teman dalam satu

kelompoknya  untuk  mengerjakan  soal  yang  ada  pada  lembar  kerja.  Data  yang

mereka  peroleh  kemudian  dituliskan  dalam  sebuah  laporan  kerja,  dan  hasil

laporannya  dipresentasikan  di  depan  kelompok  yang  lain  di  dalam  kelas  untuk

dibahas bersama guru dan kelompok yang lain. Hasil kerja tiap kelompok dipajang

di  kelas  selama  agar  dapat  dipelajari  lagi  oleh  peserta  didik  di  kelas  tersebut.

Pembelajaran diakhiri dengan kesimpulan serta melakukan refleksi dan evaluasi.

Perbandingan Nilai Pengetahuan pada Kondisi Awal, siklus I, dan Siklus II

NO ASPEK  
NILAI

Kondisi Awal Siklus  I Siklus  II
1 Nilai Tertinggi 90 85 100
2 Nilai Terendah 45 45 60
3 Rata-rata 71,72 74,84 78,75
4 Jumlah Peserta Didik Tuntas 19 24 29
5 Jumlah Peserta Didik Tak Tuntas 13 8 3
6 Persentase Ketuntasan 59% 75% 91%

Simpulan
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Mengacu  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil

kesimpulan bahwa dengan strategi eksperiment expo dapat meningkatkan hasil belajar

IPA peserta didik kelas VII B SMP Negeri 6 Salatiga tentang klasifikasi materi pada

semester gasal tahun pelajaran 2019/2020. Peningkatan hasil belajar IPA kelas VII B

meliputi  aspek  sikap,  aspek  pengetahuan,  dan  aspek  keterampilan.  Pada  aspek

pengetahuan terjadi  peningkatan rata-rata 7,03 dari  nilai  rata-rata  71,72 di kondisi

awal  menjadi  78,75 di  siklus  II,  dan juga  peningkatan  jumlah  peserta  didik  yang

mencapai KKM sebesar 32% yaitu dari 59% (19 orang) di kondisi awal menjadi 91%

(29  orang)  pada  siklus  II.  Dengan  menggunakan  strategi  eksperimen  expo

pembelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan dimana peserta didik menjadi lebih

teliti  dan  dapat  bekerjasama  dengan  kelompok  dan  mendapat  pengalaman  secara

langsung sehingga KKM bisa dicapai.

Saran 

1. Agar guru menggunakan strategi eksperiment expo pada mata pelajaran yang lain,

dan dapat dikembangkang untuk lebih mengoptimalkan kemampuan peserta didik

dan sekaligus melatih daya berpikir peserta didik agar lebih kreatif dan mandiri.

2. Peneliti  lain  dapat  menggunakan  strategi  yang  berbeda  sesuai  dengan  subyek

penelitian dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber literasi.
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