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ABSTRACT 
 
Result of initial observation with partner teacher indicates that applying of 
demonstration, discussion, and talkative methods in chemical study in class X semester 
1 SMA Swadhipa Natar insufficient effective in increasing student learning activity. 
Limitation of chemical materials in school causes demonstration done only once in a 
while only. Applying experiment method by using chemical materials coming from area 
of around student is an experiment method alternative of overcome insuffiency / 
limitation of chemistry materials. These research haves a purpose to know improvement 
of student activity in learning through applying of experiment method bases on area, that 
is experiment method by using material coming from student residence area. Subject 
from this research was class student X-4 semester 1 SMA Swadhipa Natar which 
amounts to 37 mans who consisted of 11 male and 26 female. This research done in 
three action cycles, and every cycle consisted of planning, implementation, evaluation 
and observation, and reflection. The learning process was done through experiment 
activity, discussion, presentation, and homework duty. The result of the research 
showed that there was improvement of student activity in learning chemistry from cycle 
to cycle with improvement of each activity component more than 30% 
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PENDAHULUAN 
Hasil observasi awal dan diskusi dengan guru kimia kelas X SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan diperoleh bahwa hasil belajar kimia siswa kelas X selama ini sangat 

rendah (rata-rata 4,85), meskipun telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh 

guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa, namun hasilnya masih jauh dari harapan. 

Dari pengamtan guru selama proses pembelajaran berlangsung selama ini nampak 

bahwa hanya sekitar 40% siswa kelas X yang mendapat nilai ≥ 6,0. Rendahnya hasil 

belajar siswa tersebut diduga kuat akibat motivasi, minat dan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran sangat rendah, sehingga terlihat siswa tidak pernah siap untuk 

menerima materi pelajaran dalam setiap pertemuan.. 

 
Hasil analisis guru bersama-sama dengan dosen mitra, ternyata rendahnya hasil belajar 

siswa  tersebut  disebabkan  pada  umumnya  siswa  mengalami  kesulitan  dalam  hal 
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menyelesaikan permasalahan yang menyangkut reaksi kimia dan hitungan kimia, akibat 

rendahnya pemahaman konsep-konsep kimia dan kurangnya minat siswa terhadap 

pelajaran kimia.  Hasil diskusi dengan guru SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan 

disepakati bahwa untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap materi pelajaran 

kimia perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen berbasis lingkungan. Metode eksperimen berbasis 

lingkungan adalah eksperimen dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh di 

lingkungan sekitar siswa dan murah harganya, sehingga eksperimen dilaboratorium 

dapat dilaksanakan secara kontinyu. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “apakah penerapan metode eksperimen berbasis lingkungan pada 

pembelajaran kimia di kelas X Semester I dapat meningkatkan aktivitas belajar siswaf ?”  

 
Tugas utama seorang guru adalah membantu siswa dalam belajar, yakni berupaya 

menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran 

melalui penerapan berbagai metode yang tepat.  Kegiatan pembelajaran melalui 

pendekatan keterampilan proses merupakan salah satu penedekatan yang dapat 

menyebabkan siswa dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep dan teori-teori 

dengan keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa sendiri (Soetarjo dan Soejitno, 

1998). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina Kadaritna, dkk (2000) di SMU YP Unila 

menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar dan minat siswa terhadap pelajaran 

kimia.   

Dalam metode eksperimen siswa dapat memperoleh kepandaian yang diperlukan dan 

langkah-langkah berfikir ilmiah (Tim Didaktik, 1995). Namun,  metode eksperimen 

memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan alat dan bahan kimia yang relatif 

mahal dapat menghambat pelajaran selanjutnya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, 

eksperimen dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan sederhana yang 

didesain sendiri oleh guru dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di 

sekitar kita. Demikian pula bahan-bahan kimia tersedia cukup banyak di alam sekitar 

kita, yaitu bahan sehari-hari.  

 
Eksperimen kimia dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita dilakukan 

antara lain; Duffy (1995) dan Derr (2000) melakukan percobaan dengan menggunakan 

proses pelarutan garam dapur sebagai contoh perubahan fisika dan reaksi antara cuka 

dengan soda kue yang menghasilkan karbondioksida sebagai contoh perubahan kimia.  

Synder (1992) mempelajari reaksi kesetimbangan pada botol minuman soda yang diberi 
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indikator asam-basa, sedangkan cara yang berbeda dilakukan oleh Kanda (1995) untuk 

mempelajari pengaruh konsentrasi asam-basa pada reaksi kesetimbangan indikator 

alam. Selanjutnya Solomon (1996) melakukan eksperimen tentang pembuatan ester. 

Percobaan Solomon dilakukan dengan cara memanaskan campuran alkohol dan cuka 

selama beberapa menit, terbentuknya ester ditandai dengan terciumnya bau harum 

yang khas, atau dengan terbentuknya dua lapisan bila dicampurkan dengan air. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sunyono (2003) menunjukkan bahwa pembelajaran 

kimia dengan eksperimen menggunakan bahan sehari-hari (bahan yang ada di 

lingkungan) di kelas X semester genap SMA Negeri Natar dapat meningkatkan aktivitas, 

minat, dan hasil belajar siswa secara signifikan.  Oleh sebab itu, dalam penelitian 

tindakan kelas ini dikembangkan pendekatan keterampilan proses melalui metode 

eksperimen berwawasan lingkungan. 

 
PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif antara dosen FKIP Unila 

dengan guru-guru kimia SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan. Penelitian  

dilaksanakan di kelas X4 semester I Tahun Pelajaran 2005/2006. Penelitian tindakan 

kelas ini dibagi menjadi tiga siklus tindakan dan setiap siklus terdiri dari satu atau dua 

materi pokok.  Setiap siklus terdiri dari 3 –  4 kali pertemuan, dan setiap selesai satu 

materi pokok akan diadakan tes formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap konsep kimia yang ada pada materi pokok yang bersangkutan.  Pada setiap 

siklus dilakukan observasi sebanyak 2 kali oleh dosen mitra dan guru lain sesuai 

dengan tugasnya. Observasi dilakukan terhadap guru yang sedang mengajar, maupun 

terhadap siswa yang sedang belajar untuk melihat aktivitasnya, juga dilakukan 

wawancara baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Wawancara dilakukan oleh 

dosen mitra dan semua anggota peneliti (guru mitra). Selain itu juga diadakan refleksi 

oleh pengamat yang terdiri dari 2 orang guru dan 1 orang dosen mitra untuk 

membicarakan hal-hal yang sudah dilakukan dengan tepat, maupun kekurangan-

kekurangan yang masih ada pada siklus tersebut, yang akan menjadi bahan 

pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan siklus berikutnya. 

 
Materi pokok yang menjadi fokus penelitian adalah Pengenalan Kimia dan Tatanama 

Kimia, Persamaan Reaksi Kimia Sederhana, Hukum Dasar Kimia, dan Perhitungan 

Kimia. Setiap selesai satu materi atau sub materi pokok diadakan tes formatif untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap konsep kimia yang ada pada materi 
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pokok yang bersangkutan. Eksperimen (praktikum) dilakukan melalui kelompok (tiap 

kelompok terdiri dari 5 – 8 orang anggota) dan untuk tiap siklusnya dilaksanakan 

sebanyak 2 – 3 kali percobaan di bawah bimbingan guru.   Pada setiap siklus dilakukan 

observasi oleh dosen mitra dan guru lain sesuai dengan pembagian tugas. Observasi 

dilakukan terhadap guru yang sedang mengajar, maupun terhadap siswa yang sedang 

belajar untuk melihat aktivitasnya, juga dilakukan wawancara dengan siswa. 

Wawancara dilakukan oleh dosen mitra dan semua anggota peneliti (guru mitra).  

Berdasarkan data hasil observasi dan evaluasi selanjutnya dilakukan analisis data 

sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Analisis dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil yang telah dicapai dengan indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Indikator keberhasilan tindakan kelas adalah apabila terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya dan lebih dari 80 % siswa 

memperoleh nilai ≥ 70 baik nilai kognitif maupun psikomotor. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini telah dilakukan pengembangan beberapa aspek, antara lain; (1) 

Metode instruksional, dimana presentasi dan diskusi dikembangkan melalui 

penyelenggaraan praktikum, (2) Proses pembelajaran, dalam hal ini dikembangkan 

metode eksperimen berwawasan lingkungan (praktikum menggunakan bahan yang ada 

di lingkungan siswa) dan pembahasan hasil eksperimen oleh siswa melalui presentasi., 

(3) Teknik evaluasi, yang dilakukan pada setiap berakhirnya siklus tindakan untuk 

mengkaji pencapaian belajar siswa dan sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus 

berikutnya guna perbaikan.  Hasil pengamatan/observasi dan wawancara selama 

proses pembelajaran pada setiap siklus dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 1. Hasil Pengamatan Aktivitas siswa dalam Pembelajaran (Diskusi) 

Siklus No Komponen yang Diamati I II III 
  Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1. Bertanya pd guru 12 32,43 12 32,43 19 51,35 
2. Menjawab pertanyaan guru 13 35,14 15 40,54 16 43,24 
3. Memberikan pendapat 13 35,14 12 32,43 15 40,54 
4. Aktif dlm diskusi 28 75,68 30 81,08 32 86,49 
5. Ketepatan mengumpulkan 

tugas 
32 86,49 34 91,89 35 94,59 

 

 

 

 

 Proceeding of The First International Seminar of Science Education – UPI,  2007 –  4



 

Tabel 2. Data Pengamatan (Observasi) Siswa dengan Aktivitas yang Off Task 
Siklus 

I II III N
o 

Komponen Off 
Task Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Ngobrol 8 21,62 6 16,22 3 8,11 
2 Mengganggu 

teman 
4 10,81 2 5,41 2 5,41 

3 Keluar masuk kelas 4 10,81 3 8,11 2 5,41 
4 Mengantuk/tidur 3 8,11 2 5,41 1 2,70 
5. Suka main-main 6 16,22 3 8,11 2 5,41 
 
Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Siswa terhadap Pelaksanaan Pembelajaran dan  

  Praktikum dari 12 orang Responden yang Menjawab Positif. 
Siklus 

I II III Pointer Jumlah 
(org) 

% Jumlah 
(org) 

% Jumlah 
(org) 

% 

1 3 25,00 5 41,67 10 83,33 
2 4 33,33 4 33,33 9 75,00 
3 6 50,00 8 66,67 11 91,67 
4 3 25,00 7 58,33 10 83,33 
5 5 41,67 9 75,00 12 100,00 
6 2 16,,67 8 66,67 11 91,67 
7 3 25,00 7 58,33 10 83,33 

 
 
Dari hasil observasi selama siklus I didapatkan data aktivitas siswa pada pembelajaran 

(Tabel 1) yang terdiri dari mengajukan pertanyaan 12 siswa atau 32,43%, menjawab 

pertanyaan 13 siswa atau 35,14%, dan memberikan pendapat pada saat kegiatan 

presentasi hasil eksperimen 13 siswa atau 35,14%, dan aktif dalam diskusi baik 

kelompok maupun klasikal 28 siswa atau 75,68%, dan ketepatan mengumpulkan tugas 

pekerjaan rumah 32 siswa atau 86,49%. Berdasarkan data tersebut, ternyata pada 

siklus I menunjukkan bahwa siswa cukup aktif dan selalu memberikan respon positif 

dalam setiap pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini. Dilihat dari 

ketetapatan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah diberikan oleh guru menunjukkan 

bahwa minat, motivasi belajar dan keinginan untuk belajar siswa sangat tinggi. 

Ketetapatan mengumpulkan tugas ditentukan melalui ketetapatn waktu, yaitu pada saat 

masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai tugas harus sudah dikumpulkan.  

 
Analisis terhadap masing-masing aktivitas siswa dalam pembelajaran menunjukkan 

aktivitas bertanya, menjawab pertanyaan, dan aktif memberikan pendapat belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan, karena masih dibawah 60% siswa dari 4 kali 

pertemuan pembelajaran di kelas dan di laboratorium (Tabel 1). Hal ini antara lain 
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disebabkan siswa masih terlihat canggung dalam pembelajaran yang bervariasi 

(eksperimen, diskusi, presentasi, dan latihan), dimana banyak siswa yang masih terlihat 

ragu-ragu untuk melaksanakan praktikum dan mendiskusikan hasilnya. Di samping itu, 

terlihat juga banyak siswa yang masih menunjukkan tingkahlaku yang tidak diinginkan 

(Tabel 2), diantaranya masih cukup banyak siswa yang ngobrol ketika pembelajaran 

berlangsung, suka keluar masuk kelas, suka main-main baik dalam belajar maupun 

praktikum, dan suka mengganggu temannya yang sedang belajar. Hasil wawancara 

dengan siswa diperoleh 75,00% siswa merasa belum yakin bahwa bahan-bahan yang 

digunakan dalam praktikum dapat menggantikan bahan kimia sintetik dan dapat 

dijadikan bahan kajian teoritis untuk membahas materi pokok dalam mencapai 

kompetensi dan hanya 25,00 % siswa yang merasa yakin (Tabel 3), oleh sebab itu 

siswa  perlu penyesuaian dan bimbingan dari guru.  

 
Berdasarkan hasil observasi terhadap guru dan refleksi pada siklus I, pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru terdapar beberapa kelemahan antara lain: 

1. paradigma lama guru masih nampak kental, dimana pembelajaran masih 

didominasi oleh guru, guru tidak banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berfikir sendiri dalam menemukan konsep-konsep baru.. 

2. guru kurang persiapan, sehingga praktikum yang dilaksanakan masih banyak 

mengalami hambatan dan harus dilakukan berulang-ulang untuk mencapai 

keberhasilan praktikum (pendapat siswa pointer 6). 

3. guru kurang memberikan waktu tunggu yang cukup kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan. 

4. guru tidak memberikan contoh konkrit penerapan materi kimia yang sedang dibahas 

dengan kehidupan sehari-hari dan tidak memberikan penjelasan yang cukup 

tentang bagaimana hasil percobaan yang dilakukan jika bahannya adalah bahan 

kimia sintetik.. 

 
Pada siklus II berlangsung selama 3 x 2 x 45 menit atau lima kali pertemuan. Materi 

yang diajarkan dalam proses pembelajaran ini adalah persamaan reaksi sederhana. 

Proses pembelajaran berlangsung sebagaimana siklus I dengan perbaikan beberapa 

teknik pembelajaran sesuai hasil refleksi pada siklus I.. Praktikum yang dilaksanakan 

pada siklus II sebanyak 2 kali eksperimen, yaitu tentang.reaksi menghasilkan gas, dan 

reaksi pembakaran. Berdasarkan hasil observasi selama siklus II diperoleh data 

aktivitas siswa pada pembelajaran (Tabel 1) yang terdiri dari mengajukan pertanyaan 

guru 12 siswa atau 32,43%, menjawab pertanyaan guru 15 siswa atau 40,54 %, 
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memberikan pendapat pada saat presentasi hasil eksperimen 12 siswa atau 32,43%, 

aktif dalam diskusi baik kelompok maupun klasikal 30 siswa atau 81,08%, dan 

ketepatan mengumpulkan tugas rumah 34 siswa atau 91,89%.  Berdasarkan data 

tersebut, ternyata pada siklus II sama seperti pada siklus I, yaitu siswa sangat aktif dan 

memberikan respon yang positif dalam setiap pembelajaran yang dikembangkan melalui 

penelitian ini. Dilihat dari ketetapatan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah diberikan 

oleh guru pada siklus II juga menunjukkan bahwa minat dan motivasi belajar siswa 

sangat tinggi.  

 
Analisis terhadap aktivitas bertanya, menjawab pertanyaan, dan aktif memberikan 

pendapat pada siklus II masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena 

masih dibawah 60% siswa dari 3 kali pertemuan pembelajaran di kelas dan di 

laboratorium (Tabel 1). Hal ini antara lain disebabkan siswa masih belum yakin dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang bervariasi 

(eksperimen, diskusi, presentasi, dan latihan), meskipun dalam proses pembelajaran 

siswa yang merasa ragu-ragu untuk melaksanakan praktikum dan mendiskusikan 

hasilnya sudah sangat berkurang. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas 

siswa yang off task (Tabel 2), menunjukkan adanya penurunan prosentase siswa yang 

off task dibandingkan dengan siklus I, namun aktivitas negatif seperti mengobrol masih 

cukup banyak. Hasil wawancara dengan siswa (terutama pointer 3 dan 4) menunjukkan 

bahwa pada siklus II terdapat siswa yang masih merasa belum yakin bahwa bahan-

bahan yang digunakan dalam praktikum dapat menggantikan bahan kimia sintetik dan 

dapat dijadikan bahan kajian teoritis untuk membahas materi pokok dalam mencapai 

kompetensi sebanyak 5 orang  atau 41,67% dari 12 responden dan 58,33 % siswa 

lainnya sudah merasa yakin (Tabel 3).  Oleh sebab itu, untuk meningkatkan minat dan 

motivasi siswa dalam pembelajaran yang dikembangkan, maka pada pada siklus 

berikutnya masih diperlukan bimbingan dan penjelasan yang lebih intensif kepada 

siswa.  Jika dibandingkan dengan aktivitas siswa pada siklus I, maka pada siklus II 

terjadi peningkatan aktivitas siswa yang positif (on task). Adanya peningkatan aktivitas 

ini menunjukan adanya perubahan motivasi dan minat siswa terhadap mata pelajaran 

kimia setelah mengikuti proses pembelajaran dengan eksperimen menggunakan bahan-

bahan yang ada di lingkungan. 

 
Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang dilakukan oleh semua tim peneliti 

menyatakan bahwa pembelajaran pada siklus II masih memiliki beberapa kelemahan 
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dan merupakan indikasi belum maksimalnya pembelajaran. Kelemahan pembelajaran 

yang muncul pada siklus II adalah 

1. paradigma lama guru masih terlihat, nampak guru  masih dominan dalam 

pembelajaran. 

2. diagnostik dan pembimbingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar 

oleh guru belum maksimal. 

3. penguatan yang diberikan guru pada siswa yang menjawab pertanyaan hanya 

dilakukan pada siswa yang menjawab benar saja. 

4. guru masih belum memberikan waktu tunggu yang cukup kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan, disebabkan waktu yang terbatas. 

 
Hasil observasi pada siklus III diperoleh data aktivitas siswa pada pembelajaran (Tabel 

1) yang terdiri dari mengajukan pertanyaan guru 19 siswa atau 51,35%, menjawab 

pertanyaan guru 16 siswa atau 43,24%, memberikan pendapat pada saat presentasi 

hasil eksperimen 15 siswa atau 40,54%, aktif dalam diskusi baik kelompok maupun 

klasikal 32 siswa atau 86,49%, dan ketepatan mengumpulkan tugas rumah 35 siswa 

atau 94,59%.  Berdasarkan data tersebut, ternyata pada siklus III sama seperti pada 

siklus II. Dilihat dari ketetapatan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah diberikan oleh 

guru pada siklus III juga menunjukkan bahwa minat dan motivasi belajar siswa sangat 

tinggi. Dari komponen aktivitas tersebut, aktivitas siswa off task mengalami penurunan 

untuk setiap komponen off task (Tabel 2). Penurunan ini menunjukkan bahwa siswa 

semakin tertarik dan keingintahuan siswa terhadap materi yang dibahas cukup tinggi. 

Namun, bila dilihat dari hasil wawancara masih terdapat siswa (16,67%) yang 

menganggap bahwa materi yang dibahas dan dipraktikumkan dianggap merupakan 

materi yang cukup sulit (pointer 1), sehingga siswa tersebut kurang memiliki ide untuk 

menyampaikan pendapat, terutama pada saat kegiatan presentasi hasil praktikum dan 

diskusi. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya aktivitas ”memberikan pendapat” baik 

pada kegiatan pembelajaran melalui diskusi maupun latihan yang masih rendah, hanya 

40,54% siswa yang selalu memberikan pendapat pada setiap kegiatan tersebut. 

 
Analisis terhadap aktivitas ”bertanya” dan ”aktif memberikan pendapat” pada siklus III 

masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena masih dibawah 60% siswa 

dari 4 kali pertemuan pembelajaran di kelas dan di laboratorium (Tabel 1). Hasil 

wawancara dengan siswa (Tabel 3. pointer 1, 2, dan 5) menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa menganggap pembelajaran yang dikembangkan guru memang menarik 

namun materi yang dibahas lebih rumit dibanding materi sebelumnya. Di samping itu, 
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presentasi yang dilakukan oleh siswa secara kelompok pada setiap akhir praktikum 

tidak banyak memperoleh ide dan masukan atau pendapat dari temannya atau dari 

anggota kelompoknya. Namun, bila dilihat dari pointer lain, menunjukkan bahwa lebih 

dari 75,00% siswa sudah merasa yakin bahwa pembelajaran dengan metode 

eksperimen menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan siswa dapat 

menggantikan bahan kimia sintetik dan dapat dijadikan bahan kajian teoritis untuk 

membahas materi pokok dalam mencapai kompetensi.  Jika dibandingkan dengan 

aktivitas siswa pada siklus II, maka pada siklus III terjadi peningkatan aktivitas siswa 

yang positif (on task). Adanya peningkatan aktivitas ini menunjukan adanya perubahan 

motivasi dan minat siswa terhadap mata pelajaran kimia setelah mengikuti proses 

pembelajaran dengan eksperimen menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan.  

Dengan hasil yang diperoleh pada siklus III berarti indikator keberhasilan tindakan 

sudah tercapai, bila ditinjau dari segi peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus ke 

siklus.  

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang dilakukan oleh semua tim peneliti 

menyatakan bahwa pembelajaran pada siklus III masih memiliki beberapa kelemahan, 

antara lain: 

1. guru masih belum memberikan waktu tunggu yang cukup kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya, disebabkan waktu yang 

terbatas. 

2. bimbingan guru pada siswa untuk membuat kesimpulan sendiri melalui kelompok 

belum maksimal, disebabkan keterbatasan waktu dan banyaknya siswa yang 

membutuhkan bimbingan secara individu. 

 
Di samping itu, beberapa saran siswa berdasarkan hasil wawancara (pointer 8) 

menunjukkan bahwa menurut siswa meskipun perkuliahan sangat menarik dan siswa 

lebih terbantukan, namun ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang 

lain, yaitu: 

1. diskusi yang diselenggarakan hendaknya disesuaikan dengan waktu jam pelajaran, 

sehingga tidak sering melewati jam pelajaran. 

2. pemanfaatan waktu belajar dan praktikum kurang efektif, dimana pengaturan waktu 

praktikum, latihan, penjelasan guru, diskusi, dan presentasi mestinya 

diperhitungkan secara proporsional, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran lain. 

 
Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pengembangan pembelajaran melalui 

penerapan metode eksperimen menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan 
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siswa dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Hasil penelitian ini 

tidak berbeda dengan penelitian terdahulu (Sunyono, 2005), yang juga menghasilkan 

kesimpulan bahwa Metode eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan dari  

lingkungan dapat mengoptimalkan pembelajaran kimia kelas XI  semester I SMA 

Swadhipa Natar. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kimia kelas X4 SMA Swadhipa Natar melalui metode eksperimen berbasis lingkungan 

dapat meningkatkan ativitas siswa dalam pembelajaran dari siklus ke siklus.  
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