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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru kelas  : 

Hari/ tanggal wawancara : 

Tempat    : 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

2. Apa saja jenis media IPA yang ada? 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

5. Apakah guru selalu menggunakan media dalam pembelajaran IPA? 

6. Bagaimana cara guru menyiapkan media IPA dalam pembelajaran? 

7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media 

dalam pembelajaran? 

8. Metode apa yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

9. Bagaimanakah pola pemanfaatan media di dalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemonstrasikan guru) 

10. Bagaimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah 

menggunakan media dalam pembelajaran? 

11. Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah menggunakan media? Apa 

bentuknya? 

12. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media? 
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13. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dengan memanfaatkan 

media IPA? 

14. Adakah inventarisasi media pembelajaran IPA? Seperti apa? 

15. Adakah buku pedoman pemanfaatan media IPA? 

16. Apakah pemanfaatan media sesuai dengan langkah-langkah dalam buku 

pedoman? 

17. Bagaimana penataan media pembelajaran IPA? 

18. Dimanakah tempat untuk menyimpan media IPA? 

19. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media 

pembelajaran?  

20. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan kepala sekolah? 

21. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media?  

22. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan media? 

23. Apakah media sudah dimanfaatkan secara maksimal? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Panduan Wawancara untuk Kepala Sekolah 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Kepala Sekolah : 

Hari/ tanggal wawancara : 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

5. Adakah inventarisasi media IPA di SD ini? 

6. Adakah buku petunjuk penggunaan media? 

7. Bagaimana penataan media IPA? 

8. Adakah petugas khusus yang mengurus media? 

9. Apakah membutuhkan biaya untuk pemeliharaan media? 

10. Apa yang dilakukan jika ada media yang rusak? 

11. Dimanakah tempat penyimpanan media IPA? 

12. Apakah kepala sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan 

media oleh guru? 

13. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

14. Selain kepala sekolah, adakah pihak lain yang melakukan pengawasan 

pemanfaatan media? 

15. Adakah hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran? 

16. Adakah keluhan dari guru dalam pemanfaatan media peraga IPA? 

17. Apakah media IPA sudah dimanfaatkan secara maksimal? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Panduan Wawancara untuk Siswa 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Siswa   : 

Kelas    : 

Hari/ tanggal wawancara : 

 

1. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan media? 

2. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran IPA menggunakan media? 

3. Apa saja media yang pernah digunakan? 

4. Apakah kalian ikut aktif dalam menggunakan media?  

5. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran menggunakan 

media?  

6. Kesulitan apa yang kalian temui pada saat menggunakan media? 

7. Setelah menggunakan media apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami kesulitan? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Lembar Observasi 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Guru   :  

3. Hari/ tanggal  :  

4. Waktu    :  

5. Pukul    :  

6. Pokok bahasan  :  

7. Sub pokok bahasan :  

8. Media   :  

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP    

b. Guru menyiapkan media     

c. Guru memilih media dengan tepat    

d. Guru meletakkan media di tempat 

yang tepat 

   

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan    

f. Guru mengenalkan media    

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 
penggunaan media 

   

h. Penggunaan media mempertinggi 

perhatian siswa 

   

i. Menggunakan metode yang menarik    

j. Guru melakukan demonstrasi    

k. Guru terampil menggunakan media    

l. Siswa melakukan demonstrasi    

m. Siswa berpartisipasi aktif    

n. Guru meminimalisasi verbalisme    

3. b. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

   

p. Timbal balik    

q. Guru menjajaki tujuan    

r. Evaluasi     

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan    

t. Relevan dengan materi    

u. Mudah digunakan oleh siswa    

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 

berpikir siswa 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Check List  

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Hari/ tanggal dokumentasi : 

Tempat   : 

 

No.  Uraian Ada Tidak ada 

1. Buku inventaris media    

2. Buku petunjuk penggunaan media    

 

 
 

Daftar Nama Media Pembelajaran IPA 

 

No  Nama Media Jumlah Kondisi   
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Lampiran 2 

Catatan Lapangan: 1 

HASIL WAWANCARA UNTUK GURU KELAS V 

Nama Sekolah : SDN Percobaan 4 

Alamat Sekolah : Jl. Bhayangkara N0. 1, Wates, Kulon Progo   

Nama Guru kelas : S T 

Hari/ tanggal wawancara : Kamis, 3 Mei 2012 

Tempat : SDN Percobaan 4 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

Jawab: membeli dengan dana BOS dan menerima dari dinas. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: KIT merah, KIT induk, torso, paket batuan dari dinas, mikroskop dan 

macam-macam cermin membeli sendiri. 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

Jawab: banyak, kalau dilihat dari jenisnya ada KIT merah 7 set, KIT seqip 1 

set, torso ada 3, mikroskop 1, paket cermin 1set. 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

Jawab: KIT merah sebagian rusak karena sudah lama dan tidak terpakai, 

sedangkan KIT seqip masih utuh, untuk media lainnya masih baik. 

5. Apakah guru selalu menggunakan media dalam pembelajaran IPA? 

Jawab: tergantung materinya, tapi diusahakan untuk menggunakan media. 

6. Bagaimana cara guru menyiapkan media IPA dalam pembelajaran? 

Jawab: langsung mengambil media sebelum pembelajaran, dibantu oleh 

siswa. 
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7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media 

dalam pembelajaran? 

Jawab: langkah-langkahnya disesuaikan dengan metode pembelajaran. 

8. Metode apa yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

Jawab: demonstrasi, kerja kelompok/ diskusi. 

9. Bagaimanakah pola pemanfaatan media di dalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemonstrasikan guru) 

Jawab: demonstrasi, kelompok, untuk perorangan biasanya media yang bisa 

disediakan siswa dari rumah. 

10. Bagaimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah 

menggunakan media dalam pembelajaran? 

Jawab: diskusi, revisi. 

11. Apakah guru melakukan evaluasi setelah menggunakan media? Apa 

bentuknya? 

Jawab: kebanyakan evaluasi proses, tapi ada juga soal. 

12. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media? 

Jawab: lebih baik. 

13. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dengan memanfaatkan 

media IPA? 

Jawab: dengan demonstrasi, siswa melakukan percobaan atau merangkai alat, 

memberi petunjuk kerja kepada kelompok. 

14. Adakah inventarisasi media pembelajaran IPA? Seperti apa? 

Jawab: ada, jadi satu dengan perpustakaan. 
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15. Adakah buku pedoman pemanfaatan media IPA? 

Jawab: ada untuk media KIT. 

16. Apakah pemanfaatan media sesuai dengan langkah-langkah dalam buku 

pedoman? 

Jawab: kalau untuk pemanfaatan media KIT tidak selalu sama persis dengan 

buku petunjuk tapi saya modifikasi. 

17. Bagaimana penataan media pembelajaran IPA? 

Jawab: penataan media kemarin menjadi program mahasiswa PKL, 

dikelompokkan media IPA, media matematika dan sebagainya. 

18. Dimanakah tempat untuk menyimpan media IPA? 

Jawab: di ruang media. 

19. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media 

pembelajaran?  

Jawab: kadang-kadang survai dari luar kelas dan supervisi di akhir tahun. 

20. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan kepala sekolah? 

Jawab: supervisi akhir tahun. 

21. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media?  

Jawab: peralatan tidak sebanding dengan jumlah siswa, banyak peralatan 

yang rusak, siswa kesulitan dalam merangkai alat. 

22. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan media? 

Jawab: kesulitan merangkai, misalnya rangkaian seri dan paralel. 

23. Apakah media sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: belum. 
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Catatan Lapangan: 2 

HASIL WAWANCARA UNTUK GURU KELAS V 

Nama Sekolah : SD N 2  Wates 

Alamat Sekolah : Terbah, Wates, Kulon Progo 

Nama Guru kelas : Sp 

Hari/ tanggal wawancara : Jumat, 20 April 2012 

Tempat  : SD N 2 Wates 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

Jawab: Dari Dinas, sekolah membeli dengan dana BOS, usaha dari guru. 

2. Apa saja jenis media IPA yang ada? 

Jawab: KIT merah, seqip, LCD, torso. 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

Jawab: KIT IPA merah 5 paket, KIT seqip, LCD. 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

Jawab: KIT merah sebagian rusak karena sudah lama sekali, KIT seqip masih 

baik, LCD dan kerangka juga masih baik. 

5. Apakah guru selalu menggunakan media dalam pembelajaran IPA? 

Jawab: Iya, meskipun kadang hanya menggunakan gambar. 

6. Bagaimana cara guru menyiapkan media IPA dalam pembelajaran? 

  Jawab: menyiapkan media sebelum pelajaran dimulai. 

7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media 

dalam pembelajaran? 

Jawab: sesuai dengan metode pembelajarannya. 

8. Metode apa yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 
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Jawab: Bermacam-macam, ada ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, 

keluar kelas. 

9. Bagaimanakah pola pemanfaatan media di dalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemonstrasikan guru) 

Jawab: Tergantung jumlah media, kalau hanya satu saya demonstrasikan, 

kalau setiap siswa bisa menyediakan sendiri bisa kelompok atau perorangan. 

10. Bagaimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah 

menggunakan media dalam pembelajaran? 

Jawab: Diskusi, tanya jawab, kesimpulan. 

11. Apakah guru melakukan evaluasi setelah menggunakan media? Apa 

bentuknya? 

Jawab: Memberikan soal, bentuknya paling sering uraian atau isian singkat. 

12. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media? 

Jawab: Lebih bagus dari yang tidak menggunakan media. 

13. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dengan memanfaatkan 

media IPA? 

Jawab: Anak diberi langkah-langkah dalam menggunakan media sehingga 

anak akan aktif. 

14. Adakah inventarisasi media pembelajaran IPA? Seperti apa? 

Jawab: ada tapi secara keseluruhan. 

15. Adakah buku pedoman pemanfaatan media IPA? 

Jawab: Ada untuk media KIT. 
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16. Apakah pemanfaatan media sesuai dengan langkah-langkah dalam buku 

pedoman? 

Jawab: Kalau saya lebih mengacu pada RPP. 

17. Bagaimana penataan media pembelajaran IPA? 

Jawab: Untuk yang KIT penataannya kurang baik, karena tercampur dengan 

alat-alat olah raga, alat-alat drum band, sehingga sulit untuk diambil dan 

dicari. 

18. Dimanakah tempat untuk menyimpan media IPA? 

Jawab: Ruang media pembelajaran. 

19. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media 

pembelajaran?  

Jawab: Ada. 

20. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan kepala sekolah? 

Jawab: Survai. 

21. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media?  

Jawab: media kurang komplit, anak yang tidak aktif malah bermain sendiri, 

tidak antusias dengan media, butuh waktu yang lama. 

22. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan media? 

Jawab: Kesulitan saat praktek, masih butuh arahan. 

23. Apakah media sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: Ada yang sudah, ada yang belum. 
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Catatan Lapangan: 3 

HASIL WAWANCARA UNTUK GURU 

Nama Sekolah  : SD N Punukan 

Alamat Sekolah  : Punukan, Wates, Kulon Progo 

Nama Guru kelas  : Bs 

Hari/ tanggal wawancara : Jumat, 4 Mei 2012 

Tempat   : SD N Punukan 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

Jawab: Diberi dari Dinas, usaha dari guru. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: KIT IPA merah, KIT seqip, torso. 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

Jawab: Media KIT IPA ada 1 unit, KIT merah 2 paket, torso 1. 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

Jawab: masih baik semuanya. 

5. Apakah guru selalu menggunakan media dalam pembelajaran IPA? 

Jawab: Belum tentu, tergantung materi. 

6. Bagaimana cara guru menyiapkan media IPA dalam pembelajaran? 

Jawab: Melihat silabus kemudian menyiapkan media sesuai materi. 

7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media 

dalam pembelajaran? 

Jawab: disesuaikan dengan metodenya. 

8. Metode apa yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

Jawab: Sesuai dengan materi, ceramah, percobaan, diskusi. 
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9. Bagaimanakah pola pemanfaatan media di dalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemonstrasikan guru) 

Jawab: Tergantung materi, kalau siswa bisa menyediakan sendiri bisa untuk 

perorangan atau kelompok. Kalau hanya ada satu media, saya 

demonstrasikan. 

10. Bagaimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah 

menggunakan media dalam pembelajaran? 

Jawab: Tanya jawab, diskusi, tugas di kelas atau diselesaikan di rumah. 

11. Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah menggunakan media? Apa 

bentuknya? 

Jawab: Tertulis, praktek. 

12. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media? 

Jawab: Lebih baik. 

13. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dengan memanfaatkan 

media IPA? 

Jawab: Membuat kelompok kecil maksimal 5 anak sehingga semua bekerja. 

14. Adakah inventarisasi media pembelajaran IPA? Seperti apa? 

Jawab: ada, pembukuan. 

15. Adakah buku pedoman pemanfaatan media IPA? 

Jawab: Untuk yang KIT ada. 

16. Apakah pemanfaatan media sesuai dengan langkah-langkah dalam buku 

pedoman? 
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Jawab: Belum tentu, karena petunjuk yang ada di buku kadang tidak cocok di 

lapangan. 

17. Bagaimana penataan media pembelajaran IPA? 

Jawab: KIT induk ada lemarinya, KIT merah ditaruh di gudang. 

18. Dimanakah tempat untuk menyimpan media IPA? 

Jawab: Kantor Kepala Sekolah, gudang. 

19. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media 

pembelajaran?  

Jawab: Ada. 

20. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan kepala sekolah? 

Jawab: Survai. 

21. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media?  

Jawab: kurang memahami cara penggunaan media apalagi media yang ada 

adalah KIT, peralatan kurang, tidak ada sosialisasi pemanfaatan media. 

22. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan media? 

Jawab: kesulitan dalam melakukan percobaan. 

23. Apakah media sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: Belum. 
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Lampiran 3 

Catatan Lapangan: 1 

HASIL WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

Nama Sekolah      : SDN Percobaan 4 

Alamat Sekolah      : Jl. Bhayangkara No. 11, Wates, kulon progo 

Nama Kepala Sekolah     : T W 

Hari/ tanggal wawancara : kamis, 3 Mei 2012 

Tempat       : SDN Percobaan 4 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

Jawab: menerima paket dari dinas, membeli sendiri dengan dana BOS. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: KIT IPA, torso dan lain-lain. 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

Jawab: jumlahnya saya kurang tahu, mungkin nanti anda bisa langsung cek 

sendiri. 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

Jawab: 75% kondisinya baik. 

5. Adakah inventarisasi media IPA di SD ini? 

Jawab: ada, inventarisasi dijadikan satu dengan perpustakaan. 

6. Adakah buku petunjuk penggunaan media? 

Jawab: ada, tapi hanya untuk media KIT. 

7. Bagaimana penataan media IPA? 

Jawab: karena belum ada laboratorium IPA, media ditata di ruang media yang 

ada di perpustakaan, tapi ruangannya sudah disendirikan. Media IPA 

dikelompokkan dengan media IPA, kebetulan kemarin ada KKN dan 

penataan media menjadi program mereka. 

8. Adakah petugas khusus yang mengurus media? 

Jawab: belum ada, yang paling berwenang adalah guru mata pelajaran 

masing-masing. Untuk media IPA dipegang guru mata pelajaran IPA. 

9. Apakah membutuhkan biaya untuk pemeliharaan media? 
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Jawab: ada anggaran tersendiri dari dana BOS. 

10. Apa yang dilakukan jika ada media yang rusak? 

Jawab: perbaikan, kalau sudah tidak bisa diperbaiki dilakukan pengadaan 

kembali dengan pertimbangan dana yang ada. 

11. Dimanakah tempat penyimpanan media IPA? 

Jawab: di perpustakaan, tapi ada ruang terpisah untuk media. 

12. Apakah kepala sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan 

media oleh guru? 

Jawab: iya. 

13. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab: supervisi kelas atau pembelajaran. 

14. Selain kepala sekolah, adakah pihak lain yang melakukan pengawasan 

pemanfaatan media? 

Jawab: ada, dari pengawas TK& SD tapi tidak hanya pemanfaataan media 

saja tapi proses pembelajaran secara keseluruhan. 

15. Adakah hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran? 

Jawab: kurangnya pemahaman guru tentang cara penggunaan media, 

sehingga belum bisa memaksimalkan penggunaan media. 

16. Adakah keluhan dari guru dalam pemanfaatan media peraga IPA? 

Jawab: kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan media. 

17. Apakah media IPA sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: belum, ada media tapi belum bisa menggunakan. 
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Catatan Lapangan: 2 

HASIL WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

Nama Sekolah  : SD N 2 Wates 

Alamat Sekolah  : Terbah, Wates, Kulon Progo 

Nama Kepala Sekolah : Wdy 

Hari/ tanggal wawancara : Jumat, 20 April 2012 

Tempat   : SD N 2 Wates 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

Jawab: Dari Dinas, usaha bapak/ibu guru untuk mengadakan media 

pembelajaran. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: KIT, LCD, torso. 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

Jawab: untuk jumlahnya saya kurang tahu, mungkin bisa langsung tany 

dengan guru kelas. 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

Jawab: Untuk media KIT IPA sudah rusak karena tidak pernah dipakai dan 

sudah lama sekali. 

5. Adakah inventarisasi media IPA di SD ini? 

Jawab: ada, dilakukan oleh petugas inventaris. 

6. Adakah buku petunjuk penggunaan media? 

Jawab: Ada, untuk media KIT. 

7. Bagaimana penataan media IPA? 

Jawab: ditata di ruang media. 
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8. Adakah petugas khusus yang mengurus media? 

Jawab: Ada, merangkap petugas inventaris. 

9. Apakah membutuhkan biaya untuk pemeliharaan media? 

Jawab: Iya, ada anggaran untuk pemeliharaan media. 

10. Apa yang dilakukan jika ada media yang rusak? 

Jawab: Kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. 

11. Dimanakah tempat penyimpanan media IPA? 

Jawab: Ruang media pembelajaran. 

12. Apakah kepala sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan 

media oleh guru? 

Jawab: Iya. 

13. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab: Monitoring ke kelas/ supervisi. 

14. Selain kepala sekolah, adakah pihak lain yang melakukan pengawasan 

pemanfaatan media? 

Jawab: Ada supervisi dari dinas, tapi mengawasi pembelajaran secara 

keseluruhan. 

15. Adakah hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran? 

Jawab: Untuk pemanfaatan KIT IPA banyak guru yang merasa kesulitan 

dalam penggunaannya karena tidak ada pelatihan atau sosialisasi. 

16. Adakah keluhan dari guru dalam pemanfaatan media peraga IPA? 

Jawab: Tidak ada pelatihan atau sosialisasi penggunaan media. 

17. Apakah media IPA sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: Belum. 
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Catatan Lapangan: 3 

HASIL WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

Nama Sekolah  : SD N Punukan 

Alamat Sekolah  : Punukan, Wates, Kulon Progo 

Nama Kepala Sekolah : M B 

Hari/ tanggal wawancara : Jumat, 4 Mei 2012 

Tempat   : SD N Punukan 

 

1. Bagaimana pengadaan media IPA di SD ini? 

Jawab: Diberi dari Dinas, usaha dari guru. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: KIT Merah, KIT seqip, torso. 

3. Berapakah jumlah media IPA yang dimiliki SD ini? 

Jawab: Media KIT IPA induk ada 1 unit, KIT merah 2 paket. 

4. Bagaimana kondisi media IPA? 

Jawab: Sebagian sudah rusak. 

5. Adakah inventarisasi media IPA di SD ini? 

Jawab: Ada, ditangani bagian inventaris. 

6. Adakah buku petunjuk penggunaan media? 

Jawab: Ada, untuk media KIT. 

7. Bagaimana penataan media IPA? 

Jawab: KIT induk ditata di lemari khusus, KIT merah disimpan digudang. 

8. Adakah petugas khusus yang mengurus media? 

Jawab: Petugas inventaris. 

9. Apakah membutuhkan biaya untuk pemeliharaan media? 
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Jawab: Ya, ada anggaran. 

10. Apa yang dilakukan jika ada media yang rusak? 

Jawab: Sejauh ini belum diperbaiki, untuk KIT IPA sulit diperbaiki. 

11. Dimanakah tempat penyimpanan media IPA? 

Jawab: Di kantor Kepala Sekolah dan gudang. 

12. Apakah kepala sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan 

media oleh guru? 

Jawab: Iya, karena itu masuk program pembelajaran, tapi saya belum berani 

untuk menyuruh bapak/ ibu guru untuk memakai media kecuali kesadaran 

mereka sendiri. 

13. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab: Survai. 

14. Selain kepala sekolah, adakah pihak lain yang melakukan pengawasan 

pemanfaatan media? 

Jawab: Belum ada. 

15. Adakah hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran? 

Jawab: Kurang memahami cara penggunaan media, belum ada KKG guru 

IPA, kapasitas guru dalam menggunakan media masih kurang, kesulitan 

dalam mengartikan simbol-simbol kimia. 

16. Adakah keluhan dari guru dalam pemanfaatan media peraga IPA? 

Jawab: tidak bisa menggunakan media. 

17. Apakah media IPA sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: Belum. 
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Lampiran 4 

Catatan Lapangan: 1 

HASIL WAWANCARA UNTUK SISWA 

Nama Sekolah : SDN Percobaan 4 

Alamat Sekolah : Jl. Bhayangkara No. 1, Wates, Kulon Progo 

Nama Siswa : R S A 

Kelas : V 

Hari/ tanggal wawancara  : Kamis, 3 Mei 2012 

 

1. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan media? 

Jawab: kadang-kadang. 

2. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran IPA menggunakan media? 

Jawab: senang. 

3. Apa saja media yang pernah digunakan? 

Jawab: katrol, balok, batuan. 

4. Apakah kalian ikut aktif dalam menggunakan media?  

Jawab: ya, semua ikut, gantian. 

5. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran menggunakan 

media?  

Jawab: kadang-kadang. 

6. Kesulitan apa yang kalian temui pada saat menggunakan media? 

Jawab: tidak ada. 

7. Setelah menggunakan media apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami kesulitan? 

Jawab: lebih paham. 
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Catatan Lapangan: 2 

HASIL WAWANCARA UNTUK SISWA 

Nama Sekolah  : SD N 2 Wates 

Alamat Sekolah  : Terbah, Wates, Kulon Progo 

Nama Siswa   : N Z P M 

Kelas    : V 

Hari/ tanggal wawancara : Jumat, 20 April 2012 

 

1. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan media? 

Jawab: Iya. 

2. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran IPA menggunakan media? 

Jawab: Senang. 

3. Apa saja media yang pernah digunakan? 

Jawab: LCD, laptop, cermin, senter, baskom. 

4. Apakah kalian ikut aktif dalam menggunakan media?  

Jawab: Iya. 

5. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran menggunakan 

media?  

Jawab: Iya. 

6. Kesulitan apa yang kalian temui pada saat menggunakan media? 

Jawab: Tidak ada. 

7. Setelah menggunakan media apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami kesulitan? 

Jawab: Lebih paham. 
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Catatan Lapangan: 3 

HASIL WAWANCARA UNTUK SISWA 

Nama Sekolah  : SDN Punukan 

Alamat Sekolah  : Punukan, Wates, Kulon Progo 

Nama Siswa   : R O 

Kelas    : V 

Hari/ tanggal wawancara : Jumat, 4 Mei 2012 

 

1. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan media? 

Jawab: sering. 

2. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran IPA menggunakan media? 

Jawab: senang. 

3. Apa saja media yang pernah digunakan? 

Jawab: baskom, cermin, KIT magnet. 

4. Apakah kalian ikut aktif dalam menggunakan media?  

Jawab: iya. 

5. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran menggunakan 

media?  

Jawab: belum tentu. 

6. Kesulitan apa yang kalian temui pada saat menggunakan media? 

Jawab: tidak ada. 

7. Setelah menggunakan media apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami kesulitan? 

Jawab: lebih paham. 
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Lampiran 5 

Observasi: 1 

HASIL OBSERVASI KBM SDN PERCOBAAN 4 WATES 

Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran IPA 

1. Nama Sekolah  : SDN Percobaan 4 Wates 

2. Nama Guru   : S T 

3. Hari/ tanggal  : Kamis, 19 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 09.40-10.50 

6. Pokok bahasan  : Energi dan perubahannya 

7. Sub pokok bahasan : Sifat-sifat cahaya 

8. Media   : Tidak ada   

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat yang 

tepat 

    

2.  Penyajian    

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 

penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 

perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang menarik     

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. c. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman nyata     

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 
berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran IPA membahas tentang sifat-sifat cahaya. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru menggali 

pengetahuan siswa dengan tanya jawab yang berhubungan dengan pengalaman 

siswa. Misalnya, siapakah yang di rumah memiliki akuarium, siapa yang pernah 

memancing? Guru menjelaskan materi dengan ceramah disertai tanya jawab. 

Di akhir pembelajaran, guru memberi tugas pada siswa untuk melakukan 

beberapa percobaan di rumah. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan 

pembiasan cahaya dengan gelas berisi air dan pensil dan membuat pelangi dengan 

air dan cermin. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan hasil percobaan. Guru 

dan siswa menyimpulkan materi dan mengakhiri pembelajaran. 

Kesimpulannya, guru tidak menggunakan media pada saat pembelajaran 

sehingga pembelajaran krang menarik. Percobaan yang ditugaskan kepada siswa 

akan lebih baik jika dilakukan di sekolah. 
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Observasi 2 

1. Nama Sekolah  : SDN Percobaan 4 Wates 

2. Nama Guru   : S T 

3. Hari/ tanggal  : Senin, 23 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.35-08.45 

6. Pokok bahasan  : Bumi dan alam semesta 

7. Sub pokok bahasan : Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

8. Media   : Tidak ada   

 

No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat 
yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 

penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 
perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang menarik     

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. d. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 

berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran IPA membahas materi tentang jenis-jenis tanah. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang tanah, seperti tanah apa yang digunakan untuk membuat tembikar. 

Guru memberi penjelasan tentang jenis-jenis tanah sambil melakukan tanya 

jawab. Guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa sehari-hari. 

Siswa menyimpulkan materi dan diberi tugas rumah. 

Pembelajaran tidak menggunakan media sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Perhatian siswa dalam pembelajaran juga kurang. Guru 

menyampaikan materi dengan ceramah dan tanya jawab. 
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Observasi 3 

1. Nama Sekolah  : SDN Percobaan 4 Wates 

2. Nama Guru   : S T 

3. Hari/ tanggal  : Kamis, 26 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 09.40-10.50 

6. Pokok bahasan  : Bumi dan Alam Semesta 

7. Sub pokok bahasan : Struktur matahari dan struktur bumi 

8. Media   : Globe   

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat 

yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 

penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 

perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

    

 

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. e. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan    Untuk struktur bumi 

t. Relevan dengan materi    Untuk struktur bumi 

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 

berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Dalam pembelajaran IPA ini, siswa mempelajari materi tentang struktur 

matahari dan bumi. Media yang disiapkan oleh guru adalah globe. Untuk 

menjelaskan struktur matahari guru mengumpamakan globe sebagai matahari. 

Kemudian guru memberi penjelasan kepada siswa tentang struktur matahari 

dengan menggambar di papan tulis. 

Setelah memberi penjelasan tentang struktur matahari, guru menjelaskan 

tentang struktur bumi dengan media globe. Guru hanya menggunakan ceramah 

untuk menyampaikan materi. Guru memberi penekanan pada materi yang penting 

seperti lapisan bumi. Setelah menjelaskan materi, guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya dan melakukan tanya jawab dengan siswa. Guru 

tidak memberi soal evaluasi dan tidak menyimpulkan materi. 

Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran di atas masih kurang baik. Guru 

tidak membawa media yang sesuai untuk menjelaskan materi struktur matahari. 

Guru hanya menggambar lapisan matahari di papan tulis. Untuk menjelaskan 

struktur bumi guru hanya menggunakan media globe. Akan lebih baik jika guru 

menggunakan media gambar yang berwarna. Metode yang digunakan juga kurang 

mengaktifkan siswa. Dalam pembelajaran tidak dilakukan evaluasi dan 

kesimpulan. Evaluasi penting untuk mengukur kemampuan siswa meskipun hanya 

dengan 1 soal saja.  
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Observasi 4 

1. Nama Sekolah  : SDN Percobaan 4 Wates 

2. Nama Guru   : S T 

3. Hari/ tanggal  : Senin, 30 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.35-08.45 

6. Pokok bahasan  : Proses pembentukan tanah 

7. Sub pokok bahasan : Menggolongkan batuan 

8. Media   : Paket batuan   
 

No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 
tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-

langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 
mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi 

verbalisme 

   

 

 

3. f. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 
nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. 

 
Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Materi yang dibahas dalam pembelajaran ini adalah menggolongkan batuan. 

Guru terlebih dahulu menjelaskan tentang proses terbentuknya tanah melalui 

pelapukan. Kemudian guru membagi kelas menjadi 10 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 anak. Kelompok dibagu berdasarkan letak tempat duduk 

yang berdekatan. Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan kelompok. 

Sebelum membagikan media guru mengenalkan media dan menjelaskan langkah-

langkah dalam penggunaan media. 

Masing-masing kelompok mendapat 15 batuan yang terbagi ke dalam 3 

jenis batuan. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi. Guru juga 

mengkondisikan kelas saat keadaan mulai tidak kondusif. Guru memberikan 

waktu yang cukup lama bagi siswa dalam diskusi. Karena waktu sudah habis, 

pembahasan hasil diskusi dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dalam 

pembelajaran ini tidak ada evaluasi dalam bentuk soal. 

Kesimpulannya, pembelajaran sudah menggunakan media yang relevan. 

Media yang ada sangat banyak sehingga setiap siswa dapat menggunakan media. 

Pembentukan kelompok kecil membuat semua anggota kelompok aktif didukung 

media yang sesuai dengan jumlah siswa. 

 

 

 

 

 



113 

 

Observasi 5 

1. Nama Sekolah  : SDN Percobaan 4 Wates 

2. Nama Guru   : S T 

3. Hari/ tanggal  : Kamis, 3 Mei 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 09.40-10.50 

6. Pokok bahasan  : Bumi dan Alam Semesta 

7. Sub pokok bahasan : Jenis-jenis batuan 

8. Media   : Paket batuan   

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat 

yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 

penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 
perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. g. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 

berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran kali ini melanjutkan materi tentang jenis-jenis batuan. Guru 

hanya membawa satu paket batuan yang akan didemonstrasikan. Siswa membahas 

hasil diskusi. Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil 

diskusi. Pembahasan materi dilakukan dengan tanya jawab. Guru jug amengaitkan 

materi dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran diakhiri dengan menarik 

kesimpulan materi. Guru tidak memberikan soal evaluasi, hanya memberikan PR. 

Kesimpulannya, pembelajaran sudah menggunakan media, meskipun hanya 

didemonstrasikan. Materi yang dibahas terlalu sedikit dan hanya melanjutkan 

materi dari pertemuan sebelumnya. 
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Lampiran 6 

Observasi: 1 

HASIL OBSERVASI KBM SDN 2 WATES 

Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran IPA 

1. Nama Sekolah  : SDN 2 Wates 

2. Nama Guru   : Sp 

3. Hari/ tanggal  : Selasa, 28 Februari 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07. 00-08. 10 

6. Pokok bahasan  : Sifat-sifat Cahaya 

7. Sub pokok bahasan : Pembiasan cahaya dan cahaya putih terdiri     

                             dari berbagai warna 

8. Media   : Gelas, pensil, air, LCD  

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat yang tepat     

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 
penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi perhatian 

siswa 

    

i. Menggunakan metode yang menarik     

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ percobaan     

m. Siswa berpartisipasi aktif     

 n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. h. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman nyata     

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir 
siswa 
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Deskripsi pembelajaran: 

Kegiatan pembelajaran di SDN 2 Wates sangat kondusif. Sebelum 

pembelajaran guru menyiapkan media dibantu oleh siswa dan petugas 

administrasi. Untuk menjelaskan materi pembiasan cahaya guru melakukan 

demonstrasi menggunakan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. 

Guru berkeliling kelas supaya semua siswa dapat melihat percobaan tersebut. 

Untuk menjelaskan materi cahaya putih terdiri dari beberapa warna, guru 

menggunakan LCD untuk menampilkan video cakram warna. Guru menggunakan 

video karena tidak bisa menyediakan cakram warna. Dalam menggunakan LCD 

guru harus dibantu petugas administrasi saat memasangnya. Hal ini 

mengindikasikan kurang terampilnya guru menggunakan media LCD. 

Dalam menjelaskan materi guru menghubungkannya dengan kejadian 

sehari-hari, sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Kondisi siswa saat 

mengikuti pembelajaran juga sangat kondusif, meskipun guru hanya 

mendemonstrasikan media dan lebih banyak melakukan ceramah. Siswa cepat 

tanggap terhadap instruksi dan menjawab pertanyaan guru dengan baik.  

Setelah menyampaikan materi, guru membahas kembali materi yang 

disampaikan dengan tanya jawab. Setelah itu guru memberikan soal evaluasi 

kepada siswa. 

Kesimpulannya, kegiatan pembelajaran IPA di SDN 2 Wates sudah cukup 

kondusif dari segi siswa. Guru sudah menggunakan media yang sesuai dengan 

materi meskipun hanya didemonstrasikan. Sehingga media yang digunakan 

kurang mengaktifkan siswa. Akan lebih baik jika guru melibatkan siswa untuk 

menggunakan media. Misalnya siswa disuruh membawa sendiri gelas dan pensil 

untuk membuktikan pembiasan cahaya. Guru juga dapat memberi tugas pada 

siswa untuk membuat cakram warna agar dapat memperagakannya secara 

langsung. 
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Observasi 2 

1. Nama Sekolah  : SDN 2 Wates 

2. Nama Guru   : Sp 

3. Hari/ tanggal  : Selasa, 20 Maret 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07. 00-08.10 

6. Pokok bahasan  : Batuan 

7. Sub pokok bahasan : Jenis-jenis batuan 

8. Media   : KIT batuan   

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat 
yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 

penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 

perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

   Diskusi, Tanya jawab 

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. i. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 
berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Dalam kegiatan pembelajaran IPA kali ini, siswa mempelajari materi 

tantang batuan. Guru mempersiapkan media KIT macam-macam batuan. Setelah 

melakukan apersepsi dan sedikit penjelasan, guru membagi siswa menjadi 3 

kelompok besar. Jumlah siswa kelas V ada 29 anak, jadi masing-masing 

kelompok terdiri dari 9-10 anak. Pembagian kelompok ini disesuaikan dengan 3 

tema diskusi yaitu batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Setelah 

membagi kelompok diskusi, guru memberikan tugas diskusi dan meminta 

perwakilan siswa mengambil batuan sesuai tema kelompoknya. 

Guru selalu memantau dan membimbing siswa dalam diskusi. Setelah 

diskusi selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi sambil 

menunjukkan macam-macam batuan yang mereka diskusikan di depan kelas. 

Setelah presentasi selesai guru bersama siswa membahas kembali hasil diskusi. 

Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran di atas sudah cukup baik. Guru 

sudah menggunakan media yang relevan. Metode diskusi yang digunakan 

diharapkan dapat mengaktifkan siswa. Namun pembagian kelompok besar kurang 

efektif bagi siswa, karena akan ada siswa yang aktif tapi lebih banyak yang tidak 

aktif dalam diskusi. Seperti pembelajaran sebelumnya, guru dapat 

mengkondisikan siswa dengan baik. 
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Observasi 3 

1. Nama Sekolah  : SDN 2 Wates 

2. Nama Guru   : Sp 

3. Hari/ tanggal  : Selasa, 3 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.00-08.10 

6. Pokok bahasan  : Pelapukan tanah 

7. Sub pokok bahasan : Jenis-jenis pelapukan tanah dan bagian tanah 

8. Media   : Lingkungan, LCD (gambar bagian-bagian tanah) 

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 

tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-
langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 

mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 
menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi 
verbalisme 

    

3. j. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 
kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Guru membuka pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Setelah itu guru mengajak siswa ke belakang sekolah untuk melihat proses 

pelapukan yang diakibatkan oleh lumut yang menempel di tembok. Siswa kembali 

ke kelas dan dibagi menjadi 6 kelompok. Siswa mendapat tugas mendiskusikan 

jenis-jenis pelapukan, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. 

Guru bersama siswa membahas hasil diskusi dengan tanya jawab. Guru juga 

memberikan contoh-contoh pelapukan yang ada di sekitar sekolahan. Setelah 

membahas jenis-jenis pelapukan guru menampilkan gambar bagian-bagian tanah 

menggunakan LCD dan menjelaskannya kepada siswa. Seperti pembelajaran 

sebelumnya yang menggunakan LCD, guru harus dibantu petugas adminstrasi 

untuk memasang LCD dan layar. Kemudian guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk merangkum materi. Selanjutnya guru bersama siswa menyimpulkan 

materi. Kegiatan terakhir siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Kesimpulannya, guru sudah berusaha menggunakan media dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah. Hal ini menandakan bahwa guru berusaha 

untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa meskipun dengan 

keterbatasan media yang ada.  
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Observasi 4 

1. Nama Sekolah  : SDN 2 Wates 

2. Nama Guru   : Sp 

3. Hari/ tanggal  : Selasa, 17 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.00-08.10 

6. Pokok bahasan  : Tanah 

7. Sub pokok bahasan : Jenis-jenis tanah 

8. Media   : Tanah pasir, tanah liat, tanah humus, tanah kapur  

 

No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 

tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-
langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 

mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 
menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi 
verbalisme 

    

3. k. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 
kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Materi yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini adalah jenis-jenis 

tanah. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membawa tanah pasir, tanah liat, 

tanah kapur dan tanah humus. Guru membuka pembelajaran dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru bersama siswa keluar kelas untuk 

melakukan percobaan. Guru melakukan percobaan pada salah satu jenis tanah. 

Guru mengaliri air pada permukaan tanah pasir dan meminta siswa untuk melihat 

apa yang terjadi. Kemudian siswa meminta siswa untuk melakukan percobaan 

serupa pada jenis tanah yang lain. 

Setelah selesai melakukan percobaan siswa kembali ke kelas dan 

membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok membahas 1 jenis tanah. Saat 

siswa melakukan diskusi, guru berkeliling memantau kegiatan siswa. Setelah 

diskusi selesai siswa melakukan presentasi secara bergantian. Kemudian siswa 

bersama guru melakukan pembahasan disertai tanya jawab. Dalam melakukan 

pembahasan guru selalu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi dan membahas hasilnya. 

Kesimpulannya, guru sudah menggunakan media yang relevan dengan 

materi.  Guru juga melibatkan siswa dalam menggunakan media sehingga siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran. Namun tidak semua siswa dapat melakukan 

percobaan, karena media yang terbatas. 
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Observasi 5 

1. Nama Sekolah  : SDN 2 Wates 

2. Nama Guru   : Sp 

3. Hari/ tanggal  : Jumat, 20 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 09.30-10.40 

6. Pokok bahasan  : Struktur bumi 

7. Sub pokok bahasan : Lapisan-lapisan bumi 

8. Media   : Globe, apel, gambar lapisan bumi   

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat 

yang tepat 

    

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-

langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 
perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 
media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 

percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. l. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran ini membahas tentang struktur bumi. Sebelum masuk ke 

materi guru mengulas kembali materi yang telah lalu dengan tanya jawab. Guru 

menyiapkan media globe, apel dan gambar lapisan-lapisan bumi. Guru memberi 

penjelasan awal menggunakan globe untuk memberikan gambaran bentuk bumi. 

Guru membelah apel dan menghilangkan seperempat bagian apel untuk 

menjelaskan tentang struktur bumi. Setelah memberi sedikit penjelasan, guru 

membagi siswa menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok membahas tema 

yang berbeda tentang lapisan bumi. 

Setelah melakukan diskusi siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Saat ada siswa yang tidak memperhatikan, guru langsung memberi 

peringatan. Setelah presentasi selesai, guru membahas kembali hasil diskusi 

dengan menunjukkan gambar lapisan bumi. Sayangnya gambar yang ditunjukkan 

kurang besar dan tidak berwarna. 

Kesimpulannya, dalam keterbatasan media yang ada di sekolah guru tetap 

berusaha menggunakan media dalam pembelajaran IPA. Meskipun media tersebut 

kurang sempurna.  
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Lampiran 7 

Observasi: 1 

HASIL OBSERVASI KBM SDN PUNUKAN 

Pemanfaatan Media Pembelajaran oleh Guru dalam Pembelajaran IPA 

1. Nama Sekolah  : SDN Punukan 

2. Nama Guru   : Bs 

3. Hari/ tanggal  : Sabtu, 24 Maret 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 09.30-10.40 

6. Pokok bahasan  : Sifat-sifat cahaya 

7. Sub pokok bahasan : Cermin datar 

8. Media   : Cermin datar 

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan tepat     

d. Guru meletakkan media di tempat 

yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-langkah 
penggunaan media 

    

h. Penggunaan media mempertinggi 

perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang menarik     

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan media     

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi verbalisme     

3. m. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman nyata     

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat kemampuan 
berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Dalam pembelajaran IPA ini siswa mempelajari materi sifat cahaya yang 

mengenai cermin datar. Guru membawa media cermin datar. Guru mengawali 

pembelajaran dengan apersepsi, menanyakan kepada siswa apakah pernah malihat 

dan menggunakan cermin datar. 

Setelah memberi sedikit penjelasan tentang cermin datar, guru membagi 

siswa menjadi 5 kelompok. Guru meminta masing-masing kelompok untuk 

mendiskusikan sifat-sifat cermin datar. Kondisi siswa saat pembelajaran sangat 

tidak kondusif. Saat seharusnya siswa melakukan diskusi, sebagian besar siswa 

bermain-main dan meninggalkan tempat duduknya. Siswa juga membuat gaduh 

suasana kelas. Tetapi dengan keadaan tersebut, guru tidak memberikan peringatan 

yang tegas kepada siswa. Guru hanya mendekati dan membimbing siswa yang 

mau melakukan diskusi.  

Setelah diskusi selesai, ada dua kelompok yang melakukan presentasi. 

Karena saat ditanya guru, kelompok lain memiliki jawaban yang sama dengan 

kelompok yang sudah maju. Kemudian guru dan siswa membahas materi dan 

dilanjutkan mengerjakan soal evaluasi. 

Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini sangat tidak efektif. Waktu 2 

jam pembelajaran hanya digunakan untuk membahas materi cermin datar, 

sehingga kelompok diskusi membahas tema yang sama dan hasilnya cenderung 

sama. Jika guru membahas cermin datar, cermin cembung dan cermin cekung 

bersamaan, maka bahasan diskusinya akan bervariasi. Kondisi siswa juga sangat 

tidak kondusif. Guru kurang bisa mengelola kelas. 
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Observasi: 2 

1. Nama Sekolah  : SDN Punukan 

2. Nama Guru   : Bs 

3. Hari/ tanggal  : Jumat, 20 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.00-08.10 

6. Pokok bahasan  : Magnet 

7. Sub pokok bahasan : Sifat-sifat magnet 

8. Media   : KIT magnet   

 

No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 

tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-
langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 

mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 
menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

 n. Guru meminimalisasi 

verbalisme 

    

3. n. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 
nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran IPA ini membahas materi tentang sifat-sifat magnet. Guru 

menggunakan media KIT magnet. Guru memberikan penjelasan tentang asal usul 

magnet kemudian membentuk kelompok diskusi. Guru memberikan petunjuk 

dalam diskusi. Saat memberikan petunjuk diskusi, siswa dalam keadaan yang 

ramai, tetapi guru tidak mengkondisikan siswa terlebih dahulu. Masing-masing 

kelompok mendapat magnet. Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan 

benda-benda yang dibawa siswa dan melakukan percobaan terhadap benda-benda 

tersebut, mana yang dapat tertarik magnet dan mana yang tidak. 

Setelah diskusi selesai masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi sambil melakukan demonstrasi di tempat duduk masing-masing. Siswa 

mempresentasikan hasil diskusi terkesan hanya untuk guru, siswa lain tidak 

dikondisikan untuk menanggapi. Setelah presentasi selesai guru meminta siswa 

keluar kelas untuk mencari benda-benda yang dapat ditarik magnet kemudian 

mempresentasikan hasil temuan mereka. Terakhir, kesimpulan dan siswa 

mengerjakan soal evaluasi. 

Kesimpulannya, pembelajaran sudah cukup baik. Media yang digunakan 

sesuai dengan materi yang dibahas. Siswa terlibat aktif menggunakan media 

meskipun pengelolaan kelas masih kurang. Kegiatan siswa di luar kelas bisa 

digabung dengan diskusi yang sebelumnya sehingga siswa tidak perlu presentasi 

dua kali. 
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Observasi: 3 

1. Nama Sekolah  : SDN Punukan 

2. Nama Guru   : Bs  

3. Hari/ tanggal  : Sabtu, 21 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 09.30-10.40 

6. Pokok bahasan  : Magnet 

7. Sub pokok bahasan : Magnet dapat menembus benda tertentu 

8. Media   : Magnet 
 

No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 
tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-

langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 

mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

 n. Guru meminimalisasi 

verbalisme 

    

3. o. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran kali ini meneruskan materi tentang magnet yaitu magnet 

dapat menembus benda tertentu. Siswa menyiapkan media magnet dari rumah. 

Guru menjelaskan tujuan dan membentuk kelompok diskusi. Kelompok diskusi 

selalu ditentukan oleh guru yaitu siswa yang tempat duduknya berdekatan. Siswa 

perempuan berkelompok dengan siswa perempuan, begitu juga dengan siswa laki-

laki. Siswa melakukan percobaan menggunakan benda-benda dengan ketebalan 

yang berbeda seperti kertas, buku dan kaca. Kemudian siswa mempresentasikan 

hasil diskusi mereka. Setelah presentasi selesai, siswa menyimpulkan materi dan 

mengerjakan soal evaluasi. 

Kesimpulannya, pembelajaran sudah menggunakan media dan dapat 

mengaktifkan siswa. Materi yang dibahas terlalu sedikit untuk waktu 2 jam 

pelajaran. pembentukan kelompok yang ditentukan oleh guru berdasarkan letak 

tempat duduk yang berdekatan membuat siswa tidak berkembang. Apalagi siswa 

laki-laki dan perempuan selalu dipisahkan ketika diskusi. 
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Observasi 4 

1. Nama Sekolah  : SDN Punukan 

2. Nama Guru   : Bs 

3. Hari/ tanggal  : 27 April 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.00-08.10 

6. Pokok bahasan  : Sifat-sifat cahaya 

7. Sub pokok bahasan : Membuat pelangi 

8. Media   : Baskom, cermin, air 

 
No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 

tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-
langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 

mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 
menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi 

verbalisme 

    

3. p. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Guru membuka pelajaran dengan apersepsi, menyanyikan lagu “Pelangi”. 

Materi yang akan dibahas adalah sifat cahaya putih dapat terurai menjadi beberapa 

warna. Materi ini akan dibuktikan dengan melakukan percobaan membuat 

pelangi. Media yang digunakan telah disiapkan oleh siswa yaitu baskom, air dan 

cermin. 

Guru memberi penjelasan awal dengan melakukan tanya jawab denagn 

siswa. Kemudian guru memberi penjelasan tentang percobaan yang akan 

dilakukan. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Siswa melakukan percobaan di luar 

kelas. Cuaca yang cerah sangat mendukung percobaan membuat pelangi. Siswa 

melakukan percobaan dengan penuh antusias. Guru mendampingi siswa saat 

melakukan percobaan dan memberi penjelasan tentang hasil percobaan.  

Setelah percobaan selesai, siswa masuk kelas dan menuliskan narasi tentang 

terjadinya pelangi. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan membahasnya 

bersama guru.  

Kesimpulannya, pembelajaran yang dilakukan sangat menarik. 

Menggunakan media yang sederhana namun dapat mengaktifkan siswa sehingga 

suasana pembelajaran menjadi kondusif. Namun guru kurang memberi penekanan 

pada hal-hal yang penting dalam kesimpulan. Tidak ada evaluasi dengan soal 

untuk menguji sejauh mana kemampuan siswa. 
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Observasi: 5 

1. Nama Sekolah  : SDN Punukan 

2. Nama Guru   : Bs 

3. Hari/ tanggal  : Jumat, 4 Mei 2012 

4. Waktu    : 2 jam pelajaran 

5. Pukul    : 07.00-08.10 

6. Pokok bahasan  : Sifat-sifat Cahaya 

7. Sub pokok bahasan : Pembiasan Cahaya 

8. Media    : gelas, air, pensil, batu   

 

No  Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Persiapan    

a. Guru membuat RPP     

b. Guru menyiapkan media      

c. Guru memilih media dengan 

tepat 

    

d. Guru meletakkan media di 
tempat yang tepat 

    

2.  Penyajian     

e. Guru menyampaikan tujuan     

f. Guru mengenalkan media     

g. Guru menjelaskan langkah-

langkah penggunaan media 

    

h. Penggunaan media 

mempertinggi perhatian siswa 

    

i. Menggunakan metode yang 

menarik 

    

j. Guru melakukan demonstrasi     

k. Guru terampil menggunakan 

media 

    

l. Siswa melakukan demonstrasi/ 
percobaan 

    

m. Siswa berpartisipasi aktif     

n. Guru meminimalisasi 

verbalisme 

   

 

 

3. q. Tindak lanjut     

o. Siswa memperoleh pengalaman 

nyata 

    

p. Timbal balik     

q. Guru menjajaki tujuan     

r. Evaluasi      

4. Kondisi Media    

s. Sesuai dengan tujuan     

t. Relevan dengan materi     

u. Mudah digunakan oleh siswa     

v. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa 
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Deskripsi Pembelajaran: 

Pembelajaran IPA membahas materi tentang pembiasan cahaya. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru 

memberikan contoh tentang kejadian yang pernah dialami siswa dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Guru memberi penjelasan 

tentang pembiasan. 

Guru meminta siswa mengeluarkan peralatan yang telah dibawa yaitu gelas, 

pensil dan batu. Guru memberikan penjelasan tentang percobaan yang akan 

dilakukan siswa di luar kelas. Siswa melakukan percobaan dibimbing oleh guru, 

guru juga melakukan demonstrasi. Setelah percobaan selesai siswa kembali ke 

dalam kelas dan membahas percobaan yang telah dilakukan. Kemudian siswa 

mengerjakan soal evaluasi. 

Kesimpulannya, pembelajaran sudah menggunakan media sederhana tetapi 

sesuai dengan tujuan dan relevan dengan materi. Siswa aktif melakukan 

percobaan sehingga pembelajaran menjadi lebih kondusif. Guru hanya melakukan 

pembahasan materi dan tidak menarik kesimpulan di akhir pembelajaran.  
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Lampiran 8 

Catatan Lapangan: 1 

DAFTAR MEDIA PEMBELAJARAN IPA 

Nama SD : SDN Percobaan 4 

Hari/ tanggal :Senin, 30 April 2012 

 

No.  Uraian Ada Tidak  keterangan 

1. Buku inventaris media      

2. Buku petunjuk penggunaan media     Media KIT 

 

 

No  Nama Media Jumlah   Kondisi   

1. KIT Merah 7 set Sebagian rusak 

2. KIT Seqip 1 set Baik 

3. Mikroskop  1 Baik 

4. Torso  3 Baik 

5. Paket batuan 5 set Baik 

6. Paket cermin 1 set Baik 
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Catatan Lapangan: 2 

DAFTAR MEDIA PEMBELAJARAN IPA 

Nama SD : SDN 2 Wates 

Hari/ tanggal : Selasa, 17 April 2012 

 

No.  Uraian Ada Tidak  keterangan 

1. Buku inventaris media      

2. Buku petunjuk penggunaan media     Media KIT 

 

 

No  Nama Media Jumlah   Kondisi  

1. KIT Merah 5set Sebagian rusak  

2. KIT Seqip 1set Baik  

3. Torso  1 Rusak  

4. LCD 1 Baik  
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Catatan Lapangan: 3 

DAFTAR MEDIA PEMBELAJARAN IPA 

Nama SD : SDN Punukan 

Hari/ tanggal :Jumat, 27 April 2012 

 

No.  Uraian Ada Tidak  keterangan 

1. Buku inventaris media      

2. Buku petunjuk penggunaan media     Media KIT 

 

 

No  Nama Media Jumlah   Kondisi   

1. KIT Merah 2set Baik  

2. KIT Seqip 1set Baik  

3. Torso  1 Baik  
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Lampiran 9 

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 

 

1. Kepala Sekolah SDN Percobaan 4 Wates 

2. Kepala Sekolah SDN 2 Wates 

3. Kepala Sekolah SDN Punukan 

4. Guru kelas V SDN Percobaan 4 Wates 

5. Guru kelas V SDN 2 Wates 

6. Guru kelas V SDN Punukan 

7. Siswa kelas V SDN Percobaan 4 Wates 

8. Siswa kelas V SDN 2 Wates 

9. Siswa kelas V SDN Punukan 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 Wates 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/ Semester :V/ 2 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi  

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/ 

model 

B. Kompetensi Dasar 

6.1  Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

C. Indikator 

 Mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang mengenai berbagai benda 

(bening, berwarna, dan gelap). 

 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar dan 

cermin cekung. 

 Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui percobaan. 

 Menunjukkan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna, misalnya 

dengan menggunakan cakram warna. 

 Membuat pelangi melalui percobaan sederhana. 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang mengenai 

berbagai benda (bening, berwarna, dan gelap). 

 Siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin 

datar dan cermin cekung. 

 Siswa dapat menunjukkan contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui percobaan. 
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 Siswa dapat menunjukkan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna, 

misalnya dengan menggunakan cakram warna. 

 Siswa dapat membuatpelangimelaluipercobaansederhana. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin , rasa hormat dan perhatian, 

tekun , tanggungjawab dan ketelitian. 

E. Materi Ajar 

 Cahaya dan Sifat-Sifatnya 

F. Metode Pembelajaran  

 Ceramah, demonstrasi, diskusi  dan penugasan. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan ke 1 , tgl 23-02-2012 

 Kegiatan Awal 

 Guru mengkondisikan agar siswa siap untuk belajar. 

 Tanya jawab tentang cahaya. 

 Menginformasikan kepada siswa tentang tujuan dari kegiatan 

pembelajaran. 

 Kegiatan Inti 

 Tanya jawab tentang benda-benda yang dapat memancarkan cahaya dan 

yang tidak memancarkan cahaya. 

 Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. 

 Siswa melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya: cahaya 

merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat 

dipantulkan dan dilanjutkan diskusi hasil percobaan. 

 Diskusi kelas membahas hasil diskusi kelompok. 

 Siswa mengerjakan latihan soal dan setelah selesai kemudian dibahas.  

 Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan  

 Kegiatan Penutup  

 Guru memberi penguatan. 

 Guru memberi motivasi kepada siswa untuk belajar sendiri di rumah 
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Pertemuan ke 2 , tgl 28-02-2012 

 Kegiatan awal 

 Guru mengkondisikan agar siswa siap untuk belajar. 

 Tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya 

 Menginformasikan kepada siswa tentang tujuan dari kegiatan 

pembelajaran. 

 Kegiatan Inti 

 Mengadakan  percobaan tentang pembiasan cahaya. 

 Diskusi kelas membahas hasil percobaan dan hasil pengamatan. 

 Siswa mengamati video cakram warna yang ditayangkan guru. 

 Siswa mengerjakan latihan soal dan setelah selesai kemudian dibahas.  

 Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. 

 Kegiatan Penutup 

 Guru  memberikan penguatan. 

 Guru memberi motivasi kepada siswa untuk belajar sendiri di rumah. 

 

Pertemuan ke 3 , tgl 02-03-2012 

 Kegiatan Awal 

 Guru mengkondisikan agar siswa siap untuk belajar. 

 Tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya 

 Menginformasikan kepada siswa tentang tujuan dari kegiatan 

pembelajaran. 

 Kegiatan Inti 

 Mengadakan  percobaan tentang membuat pelangi. 

 Diskusi kelas membahas hasil percobaan dan hasil. 

 Siswa mengerjakan latihan soal dan setelah selesai kemudian dibahas.  

 Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. 

 KegiatanPenutup 

 Guru  memberikan penguatan. 

 Guru memberi motivasi kepada siswa untuk belajar sendiri di rumah. 
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H. Alat/ Bahan dan Sumber Belajar 

 Buku IPA kelas 5 

 Buku penunjang yang relevan 

 Gelas, air, pensil, waskom, kertas, cermin, prisma segitiga dan 

perlengkapan untuk menayangkan video. 

I. Penilaian 

 Tertulis 

 Pengamatan keaktifan siswa dalam percobaan dan diskusi kelompok. 

 

 

 

       Wates, 20 Februari 2012 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

WIDIYATI, S. Pd 

NIP. 19530328 197512 2 003 

 

    Guru Kelas, 

 

 

 

              SUPARMI, S. Pd 

              NIP. 19580329 198303 2 002 
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Lampiran 11. Surat Keterangan Perijinan 
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Lampiran 12 

 

SDN Percobaan 4 Wates 

 

 

 
 

Guru sedang menjelaskan materi dengan media batuan. 

 

 

 
 

Siswa secara berkelompok mengamati batuan dan melakukan diskusi. 
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SDN 2 Wates 

 

 

 
 

Gambar 1: Guru menunjukkan jenis-jenis tanah kepada siswa. 

 

 

 

 
 

Gambar 2: Guru menggunakan globe untuk menjelaskan materi struktur bumi 
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SDN Punukan 

 

 
 

Gambar 1: Siswa melakukan percobaan membuat pelangi di luar kelas. 

 

 

 
 

Gambar 2: Siswa melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya. 

 


