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 Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan seorang pendidik 
dengan sengaja dan penuh tanggung jawab terhadap peserta didik baik diperoleh 

dari lingkungan formal maupun nonformal. Penguasaan konsep berkaitan dengan 
kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang telah diberikan di sekolah 
dari seseorang guru yang dipengaruhi oleh perbandingan kecerdasan, metode 

mengajar, kualitas pendidikan yang diberikan termasuk  pendidikannya dan hal 
lain yang bersifat menunjang. Dalam mengerjakan IPA sebenarnya banyak cara 

yang dapat memberikan siswa kesempatan untuk mengamati obyek IPA, dengan 
pengalaman langsung bagi siswa akan mempermudahkan dirinya memahami, 
meresapi IPA dibandingkan dengan mendengarkan ceramah guru atau membaca 

saja. Dengan cara metode demonstrasi dan eksperimen siswa akan belajar lebih 
aktif, efektif dan kreatif.Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk membuktikan 

adanya pengaruh penerapan metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi 
belajar bidang studi IPA kelas VI. 
 Dalam penelitian ini, jumlah subyek penelitian sebanyak 43 siswa yang 

akan dijadikan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol sebagai 
pembanding. Untuk kelompok eksperimen 22 siswa dan untuk kelas kontrol 21 
siswa. Disini peneliti mengunakan desain penelitian eksperimen The Pretest-

postest Control Group Design.  
 Test yang diberikan kepada kedua kelompok adalah sama untuk setiap 

siswa yaitu jumlah butir dan bobot soal (pre-test dan post-test). Kedua kelompok 
akan diberi pengajaran dengan metode yang berbeda kelompok eksperimen diberi 
pengajaran dengan metode eksperimen dan demonstrasi. Sedangkan kelompok 

kontrol tanpa mengunakan metode eksperimen dan demonstrasi. Test diberikan 
sebelum dan sesudah penerapan metode eksperimen dan demonstrasi dalam 

proses pembelajaran.  
 Dari hasil analisis data diolah dengan tehnik statistik Uji-t menunjukkan t 
hitung sebesar 0,554 dan t tabel -2,201 dengan probabilitas 0,583 > 0,05.  

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan tidak berbeda, dalam artian 
tidak ada pengaruh penerapan metode demonstrasi dan eksperimen terhadap 

prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa kelas IV MI Nurul Islam 
Pongangan.  
    

  

 

 

 

 

 

 


