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Panduan Observasi 

Observasi ke- : 

Hari, tanggal : 

Waktu  : 

 

No Aspek yang diamati Pemunculan Hasil Pengamatan 

Deskriptif 

1 Tujuan pembelajaran 

a. Mencantumkan tujuan pembelajaran dalam RPP 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

2 Materi Pembelajaran 

a. Menyampaikan materi sesuai tujuan 

pembelajaran. 

b. Penyampaian materi secara jelas dan urut. 

c. Mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-

hari. 

 

3 Media pembelajaran 

a. Penggunaan media dalam pembelajaran  

b. Contoh media pembelajaran yang digunakan 

 

4 Metode pembelajaran 

a. Penggunaan metode dalam pembelajaran 

b. Metode yang digunakan saat mengajar 

 

5 Interaksi siswa 

a. Perhatian siswa selama proses belajar mengajar 

b. Antusiasme siswa saat mengikuti pembelajaran  

c. Partisipasi siswa saat pembelajaran berlangsung 

d. Kesenangan siswa dalam mencari dan 

memecahkan masalah saat berlangsungnya 

pembelajaran IPA  

e. Konsentrasi siswa saat mengikuti pembelajaran 
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f. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

g. Pola interaksi pembelajaran 

6 Lingkungan tempat belajar siswa 

a. Setting pembelajaran 

b. Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan bermakna 

 

7 Evaluasi pembelajaran 

a. Evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Pedoman Wawancara 
 

1. Pedoman wawancara dengan guru 

a. Seberapa penting perencanaan pembelajaran menurut anda? 

b. Apakah anda sudah menetapkan tujuan pembelajaran dalam 

pembelajaran IPA? 

c. Apakah anda selalu menyampaikan tujuan pembelajaran saat 

pembelajaran akan dimulai? 

d. Apakah materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran? 

e. Apakah materi yang disampaikan kepada siswa dapat merespon 

keingintahuan siswa? 

f. Apakah semua materi dapat disampaikan dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis lingkungan alam sekitar? 

g. Hal apa yang harus diperhatikan dalam mengemas materi atau bahan 

pengajaran mata pelajaran IPA untuk siswa kelas tiga? 

h. Media apa yang anda gunakan dalam pembelajaran IPA berbasis 

lingkungan alam sekitar? 

i. Apakah media yang anda gunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

materi  yang diajarkan? 

j. Apakah dalam setiap pembelajaran IPA berbasis lingkungan alam 

sekitar harus menggunakan media pembelajaran? 

k. Apakah metode yang paling tepat dalam pembelajaran berbasis 

lingkungan alam sekitar? 
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l. Apakah setiap pembelajaran selalu diakhiri dengan memberikan 

evaluasi? 

m. Apakah evaluasi yang anda berikan sesuai dengan materi yang telah 

diajarkan? 

n. Bagaimana respon siswa saat mengikuti pembelajaran di luar kelas? 

o. Bagaimana cara anda memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu 

mau belajar? 

p. Strategi apa yang anda digunakan dalam pembelajaran IPA berbasis 

lingkungan alam? 

q. Apakah strategi tersebut membantu anda dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA berbasis lingkungan alam sekitar? 

r. Adakah kesulitan yang anda alami dalam menggunakan metode 

pembelajaran tersebut? 

s. Apakah anda memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai tempat 

atau media pembelajaran? 

t. Hambatan apa yang dihadapi dalam pembelajaran IPA berbasis 

lingkungan alam sekitar tersebut? 

u. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

2. Pedoman wawancara dengan kepala sekolah 

a. Keunggulan apa yang dimiliki SD IT Ibnu Mas’ud secara umum? 

b. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis 

lingkungan alam sekitar di sekolah? 
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c. Apakah pembelajaran berbasis lingkungan alam sekitar ini sudah 

diterapkan pada mata pelajaran lain? 

d. Apakah guru mata pelajaran selalu membuat RPP sendiri? 

e. Apakah guru mata pelajaran selalu menggunakan media pembelajaran 

saat mengajar? 

f. Apakah guru mata pelajaran selalu memanfaatkan lingkungan alam 

sekitar sebagai media atau tempat pembelajaran? 

g. Hambatan apa yang dihadapi dalam pembelajaran IPA berbasis 

lingkungan alam sekitar tersebut? 

h. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut 

3. Pedoman wawancara dengan siswa 

a. Bagaimana tanggapan kalian tentang ibu guru saat mengajar? 

b. Apakah guru kalian sering melakukan pembelajaran di luar kelas? 

c. Apakah ibu guru dalam menjelaskan materi sering menggunakan 

media? 
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Pedoman dokumentasi 

1. Melalui arsip tertulis 

a. Arsip silabus  

b. RPP IPA 

2. Foto/gambar gedung/fisik SD IT Ibnu Mas’ud 

Pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis lingkungan alam sekitar 
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 1 

Hari, tanggal : Kamis, 12 april 2012 

Waktu  : 08.25 – 09.35 WIB 

 

Kegiatan hari pertama ketika saya observasi adalah memperkenalkan diri 

kepada siswa kelas III di SD IT Ibnu Mas’ud. Kemudian setelah saya 

memperkenalkan diri guru mempersilahkan siswanya untuk bertanya kepada saya, 

kemudian setelah itu guru mempersilahkan saya untuk duduk dan mengamati 

proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. 

Pembelajaran IPA pada hari kamis dimulai pada jam ke-2 yaitu sekitar 

pukul 08.25 WIB. jadi ketika guru masuk guru langsung bertanya kepada siswa 

tentang kesiapan siswa untuk belajar. Hari pertama saya memulai observasi guru 

sedang membahas materi mengenai permukaan bumi, hal yang saya observasi 

pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran dimana guru saat akan mengajar 

tujuan pembelajarannya dijelaskan kepada siswa atau tidak. Namun setelah saya 

amati memang dijelaskan namun seperti tersirat saat pembelajaran berlangsung. 

Selagi guru menjelaskan materi pembelajaran guru juga menjelaskan 

materi sesuai dengan tujuan yang ada dalam RPP yaitu mengenai permuakaan 

bumi. Selain itu materi yang disampaikan oleh guru juga sudah dijelaskan secara 

urut dan jelas. Saat guru menjelaskan materi guru juga menggunakan media 

berupa media elektronik (laptop). Guru memutarkan sebuah video mengenai 

penampakan permukaan bumi seperti gunung, lembah, laut dll.  
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Dalam pembelajaran ini guru tersebut juga menggunakan 4 metode yaitu 

metode ceramah, pengamatan, tanya jawab dan penugasan. Pada mulanya guru 

menjelaskan menganai materi permukaan bumi dan kemudia guru tersebut 

mengeluarkan laptop dan memutarkan sebuah video dan semua siswa diperintah 

untuk duduk di depan  dan siswa mengamati video yang diputarkan oleh guru 

tersebut. Setelah memutarkan video tersebut guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa seputar video yang baru saja diputar. 

Saat pembelajaran berlangsung karena siswa masih agak sedikit canggung 

dengan keberadaan saya maka banyak siswa yang mencari perhatian dengan 

bermain sendiri dan tidak memperhatikan pembelajaran. Namun sebagian siswa 

juga ada yang memperhatikan pembelajaran. Setelah guru memutarkan video 

siswa nampak antusias untuk melihatnya sehingga siswa duduk rapi di depan 

untuk menyaksikan video tersebut. Selagi video diputar siswa juga aktif bertanya 

kepada guru meskipun hanya beberapa siswa saja. Dengan adanya video tersebut 

maka konsentrasi belajar siswapun tertuju pada materi yang diajarkan oleh guru, 

terbukti bahwa saat guru melakukan tanya jawab kepada siswa banyak siswa yang 

bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Pola interaksi yang diterapkan 

dalam pembelajaran ini juga bukan hanya antara guru terhadap siswa namun juga 

siswa terhadap guru. 

Setting pembelajaran ini dilakukan di dalam ruang kelas karena guru 

menggunakan media berupa laptop sehingga tidak dapat dibawa keluar kelas. 

Namun untuk setting ruang kelas di kelas ini cukup menarik yaitu kursi siswa 

tidak ditata seperti SD pada umumnya namun disini kursi siswa dibuat 
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perkelompok atau duduk secara kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang 

siswa. Dengan adanya kelompok tersebut guru juga tidak perlu repot-repot untuk 

membagi siswanya jika akan melakukan diskusi kelompok. 

Diakhir pembelajaran di observasi yang pertama ini yang saya lihat guru 

belum memberikan evaluasi namun guru hanya memberika tugas untuk 

menggambarkan penampakan permukaan bumi yang tadi baru saja dilihat dalam 

video kemudian siswa disuruh mendeskripsikan daerah tempat tinggal siswa yaitu 

di dataran rendah atau dataran tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Catatan lapangan 

Observasi ke- : 2 

Hari, tanggal : Sabtu, 14 april 2012 

Waktu  : 07.30 – 08.45 WIB 

 

Pada observasi hari kedua keadaan siswa sudah mulai bisa diajak untuk 

berinteraksi tidak seperti pada hari pertama karena hari pertama saya kesana siswa 

masih agak canggung. Di hari kedua ini observasi mengenai pembelajaran dimulai 

pada jam 07.30 atau jam pertama, jadi guru memulai pembelajaran dengan berdoa 

bersama dan diawal pembelajaran guru menanyakan siswa yang tidak hadir atau 

datangnya terlambat. Saat pembelajaran dimulai guru menanyakan tugas yang 

diberikan pada hari kamis untuk diberi nilai oleh guru. Setelah memeriksa tugas 

siswa guru melanjutkan materi dan masih sama yaitu mengenai tujuan 

pembelajaran hanya tersirat ketika pelajaran dimulai.  

Penyampaian materi dihari kedua lebih terlihat sidikit namun sebelum 

masuk kedalam materi guru menanyakan materi minggu lalu sambil melakukan 

tanya jawab dengan siswa. Untuk pembelajaran hari kedua observasi, guru 

menggunakan media cetak berupa buku atlas karena saat pembelajaran 

berlangsung guru menjelaskan materi mengenai penampakan permukaan bumi. 

Masing-masing kelompok dibagikan atlas dan kemudia siswa mendiskusikan 

mengenai persebaran air di permukaan bumi yang ada dalam buku atlas tersebut. 

Dalam pembelajaran ini guru menggunakan beberapa metode seperti 

ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok yang dapat dilihat pada saat 
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pembelajaran berlangsung. Saat pembelajaran berlangsung siswa juga sangat 

antusias, terbukti pada saat guru membagikan buku atlas dan guru menyuruh 

siswa untuk menyebutkan nama pulau, danau, lautan dll, sehingga siswapun ikut 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran karena dengan adanya buku atlas siswa 

menjadi bertanya kepada guru, sehingga terjadi pola interaksi antara siswa kepada 

guru. Guru memberikan perintah agar siswannya menuliskan persebaran air di 

permukaan bumi dengan melihat atlas setelah itu hasilnya dikumpulkan dan 

dinilai oleh guru. Namun pada akhir pembelajaran belum diadakan evaluasi 

melainkan hanya mengerjakan tugas latihan saja. 

Observasi hari kedua untuk setting tempat pembelajaran masih dilakukan 

di dalam ruang kelas yaitu sama dengan hari sebelumnya, kursi tempat duduk 

siswa yang ditata dengan berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa.  
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 3 

Hari, tanggal : Kamis, 19 april 2012 

Waktu  : 08.25 – 09.35 WIB 

 

Observasi hari ketiga pembelajaran IPA dimulai pada jam kedua sama 

seperti pada observasi kedua  dan masih tetap sama pada awal pembelajaran guru 

menanyakan tugas minggu lalu yang dilanjutkan dengan mengoreksi tugas. 

Setelah guru memberikan penilaian guru melanjutkan pembelajaran yaitu materi 

selanjutnya mengenai cuaca. Dan sama dengan pertemuan sebelumnya bahwa 

tujuan pembelajaran tetap dijelaskan namun tersirat saat materi akan diberikan. 

Materi yang diberikan oleh guru juga sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yaitu tentang cuaca. Awalnya guru memberikan penjelasan 

mengenai materi cuaca dan setelah itu siswa diberi tugas selama 15 menit untuk 

menggambarkan cuaca pada siang itu dan diberi waktu untuk belajar di luar kelas 

untuk mengamati keadaan cuaca. Siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi jenis 

awan dan menyebutkan nama-nama awan lalu kemudian hasilnya dituliskan 

dalam buku catatan mereka. Setelah selesai semuanya kembali ke dalam kelas 

untuk mendengarkan penjelasan guru mengenai cuaca dan melakukan tanya jawab 

seputar cuaca yang mereka gambarkan ketika berada di luar kelas. 

Materi mengenai cuaca ini guru tetap menggunakan metode diskusi 

kelompok agar lebih mudah untuk diamati. Setelah itu siswa diajak masuk ke 

dalam kelas dan guru memberikan beberapa pertanyaan seputar tugas yang 
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diberikan tadi di luar kelas. Siswa juga terlihat sangat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran meskipun harus berpanas-panasan di luar kelas ketika melakukan 

pengamatan mengenai cuaca. Guru menggunakan metode tanya jawab dengan 

siswanya sehingga tercipta pola interaksi antara siswa dengan guru begitu juga 

sebaliknya. 

Akan tetapi saat pembelajaran di luar kelas ini sayangnya guru tidak 

menggunakan media pembelajaran jadi guru hanya memanfaatkan apa yang ada di 

sekitar lingkungan kelas saja. Dan diakhir pembelajaran belum diadakan evaluasi 

dan sama seperti pertemuan sebelumnya yaitu hanya mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. Setelah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

saat pelajaran usai guru memberikan tugas tambahan yaitu siswa disuruh mencari 

macam-macam musim di dunia. 
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 4 

Hari, tanggal : Sabtu, 21 april 2012 

Waktu  : 07.30 – 08.45 WIB 

 

Pada observasi ke-4 ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya terkait 

dengan tujuan pembelajaran yaitu tetap dijelaskan secara tersirat karena pada awal 

pembelajaran guru menanyakan tugas yang diberikan pertemuan sebelumnyayaitu 

mengenai macam-macam musim. Untuk materi pada pertemuan ini juga 

disampaikan sesuai denga tujuan pembelajaran dan dijelaskan secara urut. 

Pertemuan hari ini guru melakukan percobaan yang dilakukan bersama siswa. 

Percobaan itu adalah percobaaan tentang hujan. Dalam melakukan percobaan ini 

siswa yang sudah duduk secara berkelompok. Sebelum melakukan percobaan 

guru memberikan penjelasan dan melakukan sedikit tanya jawab dan kemudian 

guru menyuruh siswa untuk mengambil peralatan yang telah dibawa oleh guru 

untuk melakukan percobaan dan mengamati hasil percobaan lalu hasilnya ditulis 

dalam sebuah kertas. 

Dengan adanya percobaan itu siswa sangat berantusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Rasa penasaran siswa yang tinggi membuat salah seorang siswa 

ingin melakukan percobaaan tersebut di rumahnya ketika ia pulang sekolah. 

Bahkan saat siswa itu sedang mengamati percobaan itu salah seorang siswa 

bertanya kepada guru kenapa air panas jika ditutup maka tutup itu akan berair?? 

Dapat dilihat pula melalui percobaan tersebut terjadi pola interaksi antara siswa 
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dengan guru dan guru dengan siswa. Jadi dengan siswa melakukan percobaan 

siswa tau bagaimana proses terjadinya hujan. 

Setting pembelajaran dilakukan di dalam ruang kelas karena guru 

melakukan percobaan dengan menggunakan peralatan yang disediakan oleh guru. 

Diakhir pertemuan ini belum diberikan evaluasi namun siswa diberi tugas untuk 

mencari tahu informasi mengenai musim di Indonesia. 
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 5 

Hari, tanggal : Kamis, 26 april 2012 

Waktu  : 08.25 – 09.35 WIB 

 

Pembelajaran dimulai pada jam kedua, guru langsung membuka pelajaran 

dengan menanyakan tugas yang diberikan kepada siswa minggu lalu. Berhubung 

pelajaran dimulai pada jam kedua jadi siswa perlu dikondisikan dengan baik agar 

mau mengikuti pembelajaran.  

Pada pertemuan ini guru mengulas materi yang telah dipelajari minggu lalu 

dan kemudian guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di 

dalam buku pegangan dan menyalin jawaban dibuku masing-masing. Tujuannya 

yaitu untuk mempersiapkan agar siswa dapat mengerjakan soal ulangan yang akan 

diberikan pada pertemuan selanjutnya. Soal-soal yang dikerjakan oleh siswa 

dalam pra evaluasi hari ini adalah pilihan ganda, isian singkat, dan essay. 

Ketika mengerjakan soal pra evaluasi siswa nampak sangat antusias dan 

beberapa siswa yang yang kurang jelas atau kurang memahami soal tersebut 

bertanya kepada guru, dan gurupun membimbing siswanya dengan memberikan 

pancingan jawaban. Selama pra evaluasi ini dilakukan guru selalu keliling untuk 

mengecek siswanya agar siswa yang ingin bertanya guru bisa langsung untuk 

memberikan pancingan. Setelah selesai buku catatan siswa dikumpulkan kepada 

guru untuk dikoreksi lalu kemudian dinilai. Diakhir pembelajaran guru 



93 
 

mengumumkan bahwa pada hari sabtu akan diadakan ulangan harian dan 

memberikan peringatan kepada siswa agar siswa itu belajar untuk 

mempersiapkannya. 
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 6 

Hari, tanggal : Sabtu, 28 april 2012 

Waktu  : 07.30 – 08.45 WIB 

 

Pelajaran dimulai pukul 07.30 WIB, guru membuka pelajaran dengan 

berdoa dan salam, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek, dan presensi. 

Pada pagi ini guru akan memberikan ulangan harian yang telah diumuman pada 

hari kamis lalu. Kemudian guru membagikan soal ulangan beserta lembar 

jawabnya. Namun sebelum siswa mulai mengerjakan guru memberikan perintah 

untuk meralat 2 soal yang salah. Soal yang digunakan dalam ulangan jumlahnya 

25 soal yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda, 5 isian singkat, dan 5 essay  

Pelaksanaan ulangan harian ini nampak tenang dan siswa berkonsentrasi 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Terkadang ada beberapa siswa yang 

kurang memahami soal dan bertanya kepada guru dan gurupun memberikan 

penjelasan kepada siswa. Pelaksanaan ulangan harian ini dilakukan di dalam 

ruang kelas yang semi terbuka, cuaca yang sedikit panas membuat beberapa siswa 

mengerjakan soal ulangan dibawah lantai dan sebelum mengerjakannya siswa  

meminta ijin dari guru unuk mengerjakan di bawah lantai dan beberapa siswa 

lainnya mengerjakan di meja masing-masing. Pelajaran berakhir pada pukul 08.45 

WIB dan semua siswa sudah selesai mengerjakan soal ulangan. 
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Setelah ulangan harian selesai dilaksanakan guru memberikan tahukan 

kepada siswa jika ada nilai yang kurang memmenuhi nilai KKM maka guru akan 

memberikan pengayaan dan melakukan perbaikan pada pertemuan selanjutnya.  
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 7 

Hari, tanggal : Kamis, 3 Mei  2012 

Waktu  : 08.25 – 09.35 WIB 

 

Pelajaran dimulai pada jam 08.30 dan kegiatan guru pada saat itu 

mengumumkan hasil ulangan minggu lalu dan ternyata hasilnya beberapa siswa 

belum mencapai nilai KKM. Hari itu guru langsung mengadakan pengayaan 

terlebih dahulu untuk membahas soal ulangan minggu lalu. Sebelum soal ulangan 

minggu lalu dibahas bersama guru mengingatkan siswa yang nilainya sudah 

memenuhi KKM agar tidak berbangga diri. Kemudian guru membahas soal 

ulangan bersama dengan siswa.  

Siswa nampak antusias dalam mengikuti pengayaan ini karena mereka 

sadar nilainya belum mencapai nilai KKM dan bersemangat untuk memperbaiki 

nilainya. Setelah selesai melakukan pengayaan guru langsung mengadakan 

perbaikan dengan memberikan 10 soal isian. Guru mengambil soal tersebut dari 

bacaan yang ada pada buku IPA dan dibacakan secara lisan sebanyak 2x 

pengulangan. Jadi siswa benar-benar harus mendengarkan soal yang dibacakan 

oleh guru. Dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan semua nilai siswa 

memenuhi KKM yang telah ditentukan.  

Diakhir pembelajaran setelah guru selesai melakukan ulangan perbaikan 

guru memberikan tugas agar siswa membaca materi selanjutnya yaitu tentang 

sumber daya alam. 
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 8 

Hari, tanggal : Sabtu, 5 Mei 2012 

Waktu  : 07.15 – 08.30 WIB 

 

Pembelajaran dimulai pada pertama yaitu sekitar pukul 07.15 WIB. Guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan bertanya kepada siswa 

“siapa yang ingat minggu-minggu kemarin telah belajar apa?” kemudian guru 

menyampaikan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai sumber daya alam 

dan dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai contoh sumber daya alam itu apa 

saja. Selang beberapa menit guru itu memberikan sedikit materi guru mengajak 

siswa untuk berjalan-jalan keluar sekolah untuk melihat jenis-jenis sumber daya 

alam yang ada disekitar sekolah. Mulanya guru membuat tabel yang mengenai 

contoh sumber daya alam yang nantinya ditulis oleh siswa agar siswa dalam 

mengobservasi itu lebih mudah. 

Penyampaian materi juga sesuai dengan indikator ketercapaian siswa. 

Materi yang disampaikan juga sudah secara urut dan ketika melakukan 

pembelajaran di luar kelas guru juga banyak mengaitkan materi dengnan 

kehidupan sehari-hari. Media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah 

lingkungan sekitar itu sendiri dimana siswa melihat dan mencatatnya dalam 

selembar kertas yang diberikan oleh guru. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran ini tanya jawab dan observasi langsung. 
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Saat pembelajaran berlangsung di luar kelas siswa sangat antusias dan 

senang  dalam mengikuti pembelajaran apalagi saat siswa mencari dan bertanya-

tanya kepada guru contoh yang akan mereka tulis itu termasuk dalam sumber daya 

alam atau bukan. Sehaingga tercipta pola interaksi antara siswa dengan guru 

karena ketika belajar di luar kelas siswa lebih aktif bertanya dan sedangkan guru 

hanya sebagai sumber informasi dan fasilitator. 

Pada pertemuan ini evaluasi yang digunakan berupa evaluasi proses 

dimana evaluasi ini dilihat dari siswa bertanya dan hasil diskusi dengan teman 

kelompok saat melakukan observasi langsung yang nantinya hasil itu akan dinilai 

sebagai nilai kelompok oleh guru dalam pertemuan berikutnya. 
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Catatan lapangan 

Observasi ke- : 9 

Hari, tanggal : Kamis, 10 Mei  2012 

Waktu  : 08.25 – 09.35 WIB 

 

Pembelajaran dimulai pada jam ketiga yaitu pukul 08.30 WIB. Guru 

memulai pembelajaran dengan menanyakan materi minggu lalu yaitu mengenai 

sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian guru 

membahas bersama hasil observasi yang dikerjakan pada minggu lalu. Setelah itu 

siswa diberi tugas untuk mengisi tabel tentang contoh sumber daya alam beserta 

manfaatnya dan menyalin jawabannya dalam buku masing-masing. 

Sambil siswa mengerjakan tugasnya guru menuliskan bagan-bagan yang 

harus diisi oleh siswa ketika selesai mengerjakan tugasnya. Setelah itu guru 

meminta siswa untuk maju menuliskan hasilnya dalam bagan yang telah dibuat 

oleh guru. Siswa yang pertama maju namanya akan dicatat oleh guru. Begitu 

seterusnya setelah bagan telah terisi jawaban siswa. 

Dalam pembelajaran hari ini siswa nampak sekali antusias dalam 

menuliskan jawaban yang ada di papan tulis. Satu per satu siswa maju dan saling 

berebut memilih soal mana yang akan diisinya. Jawaban soal yang dituliskan oleh 

guru sebenarnya bisa hasil observasi yang dilakukan minggu lalu namun 

kebanyakan siswa menuliskan hampir sama dengan yang ada dalam buku. Ketika 

sudah terisi semua siswa dan guru mengoreksi bersama jawaban yang telah 

mereka tuliskan.  
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Pembelajaran selesai pada pukul 09.35 guru memberitahukan kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya dan mengingatkan bahwa akan ada 

UKK pada akhir bulan dan menyuruh siswa untuk terus belajar agar semuanya 

bisa naik kelas. 
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Hasil wawancara tentang pembelajaran IPA berbasis lingkungan alam sekitar 
kelas III di SD Islam Terpadu Ibnu Mas’ud 

1. Guru mata pelajaran IPA 

Lokasi : ruang tamu SD IT Ibnu Mas’ud 

Tanggal: 24 april 2012 

a. Pertanyaan  
Menurut ibu seberapa penting kah perencanaan pembelajaran itu? 
 
Jawaban 
Menurut saya penting, agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik 
maka harus direncanakan terlebih dahulu seperti menyiapkan RPP, 
menentukan media dan metode yang akan digunakan. 
 

b. Pertanyaan  
untuk RPP apakah ibu membuat sendiri atau dibuat secara kolektiv? 
 
Jawaban 
Iya saya membuat sendiri, namun RPP itu saya buat di awal semester untuk 
mempermudah saya dalam mengajar dan apabila ada pergantian jadwal 
saya hanya tinggal menyesuaikannya saja. 
 

c. Pertanyaan   
Kemudian dalam pembelajaran apakah ibu sudah menetapkan tujuan 
pembelajaran dalam pembelajaran IPA? 
 
Jawaban  
Untuk tujuan memang ada namun tujuan itu digabungkan dengan 
indikatornya. 
 

d. Pertanyaan  
Kemudian apakah ibu selalu menyampaikan tujuan pembelajaran saat 
pembelajaran akan dimulai? 
 
Jawaban  
Terkadang iya terkadang tidak 
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e. Pertanyaan   
Maksudnya bagaimana bu? 
 
Jawaban   
Maksudnya begini untuk tujuan pembelajaran memang kadang dijelaskan 
namun itu diawal pokok bahasan, namun jika pembelajaran dimulai juga 
terkadang hanya tersirat jadi tidak secara langsung dijelaskan kepada siswa. 
 

f. Pertanyaan 
Apakan materi yang ibu berikan itu sudah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran bu? 
 
Jawaban  
Untuk materi sudah pasti sesuai dengan tujuan pembelajaran 
 

g. Pertanyaan   
Kemudian apakah semua materi IPA yang ada dalam buku bisa diterapkan 
dengan pembelajaran berbasis lingkungan sekitar bu? 
 
Jawaban  
Untuk materi IPA sendiri itu tergantung dengan materi yang akan 
disampaikan. Selain itu juga harus melihat situasi, kondisi yang ada, 
misalkan materinya mendukung tapi kondisinya tidak ya kami hanya 
belajar di dalam kelas. Serpeti materi yang kemarin itu mengenai cuaca 
contohnya materinya mendukung dan keadaanya juga mendukung. Jadi 
semua itu tergantung dengan materi yang ada. 
 

h. Pertanyaan 
Jadi tidak semua materi ya bu bisa disaikan dengan pembelajaran berbasis 
alam sekitar? 
 
Jawaban    
Ya begitu 
 

i. Pertanyaan 
Kira-kira menurut ibu hal apa yang harus diperhatikan dalam mengemas 
materi atau bahan pengajaran mata pelajaran IPA untuk siswa kelas III itu 
bu? 
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Jawaban 
Kalo menurut saya dalam mengemas materi agar siswa tertarik dan mau 
belajar ya harus membuat materi yang menarik agar siswa mau bertanya 
karena jika materi tidak diberikan secara menarik siswa akan merasa biasa-
biasa saja. 
 

j. Pertanyaan  
Kemudian media apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran IPA berbasis 
lingkunga alam sekitar? 
 
Jawaban 
Media yang saya gunakan biasanya itu lingkungan itu sendiri, misalnya 
kalau kita mempelajari struktur tumbuhan ya tumbuhan itu secara tidak 
langsung menjadi media pembelajaran. 
 

k. Pertanyaan 
Apakah media yang ibu gunakan sudah sesuai dengan materi yang 
diajarkan? 
 
Jawaban  
Untuk media pasti disesuaikan dengan materi pembelajaran, contohnya 
kemarin saat melakukan percobaan hujan itu salah satu contohnya, saya 
membawa alat percobaan sederhana yang setidaknya mudah dipraktekkan 
oleh siswa. 
 

l. Pertanyaan 
Lalu apakah dalam setiap pembelajaran IPA berbasis lingkungan alam 
sekitar itu harus menggunakan media pembelajaran bu? 
 
Jawaban 
Ya seperti yang saya katakan tadi jadi media itu menyesuaikan materinya 
pembelajaran. 
 

m. Pertanyaan 
 Jadi semua tergantung materinya. Lalu menurut ibu dalam pembelajaran 
berbasis alam sekitar ini metode yang paling tepat itu apa bu? 
 
Jawaban  
Metode yang saya gunakan saat pembelajaran berbasis alam sekitar 
biasanya itu tanya jawab dan pengamatan yang seperti anda lihat saat anak-
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anak saya suruh mengamati cuaca dan kemudian digambarkan dalam buku 
mereka. Tapi menurut saya semua metode bisa diterapkan sebenarnya dan 
itu tergantung bagaimana guru mengolah pembelajaran agar menjadi 
menarik dan tujuan pembelajarannya itu tersampaikan kepada siswa. 
 

n. Pertanyaan 
Oh begitu ya bu??? Lalu diakhir pembelajaran apakah setiap pembelajaran 
selalu diakhiri dengan memberikan evaluasi bu? 
 
Jawaban 
Untuk evaluasi disini diberikan pada pertengahan bab atau akhir bab, ya 
bisa dibilang kalau sudah hampir selesai atau sesudah materi selesai. 
 

o. Pertanyaan 
 Apakah ibu membuat soal evaluasi itu? 
 
Jawaban 
Tidak, yang membuat soal evaluasi itu ibu kepala sekolah tapi kalau untuk 
soal pree test dan post test itu saya yang membuat sendiri. 
 

p. Pertanyaan 
Evaluasi yang ibu berikan itu sudah sesuai dengan materi yang diberikan 
atau belum? 
 
Jawaban 
Tentu saja sudah sesuai mas karena kalau tidak sesuai nanti bagai mana 
menilainya 
 

q. Pertanyaan 
Bagaimana respon siswa saat mengikuti pembelajaran di luar kelas bu? 
 
Jawaban 
Siswa nampak senang dan berantusias karena biasanya siswa lebih banyak 
bertanya saat pembelajaran di luar kelas. 
 

r. Pertanyaan 
Kemudian bagaimana cara ibu memberikan motivasi kepada siswa untuk 
selalu mau belajar? 
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Jawaban 
Untuk memotivasi siswa saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 
memancing/menimbulkan keingintahuan siswa agar mau belajar, misalnya 
pertanyaan seperti siapa yang mengetahui rawa? otomatis ada siswa yang 
bertanya rawa itu apa bu?seperti itu contohnya. 
 

s. Pertanyaan 
Strategi apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran IPA berbasis 
lingkungan alam sekitar? 
 
Jawaban 
Strategi yang saya gunakan agar pembelajaran di luar kelas ini dapat 
berjalan dengan baik yaitu dengan memberikan peraturan saat akan 
melakukan pembelajaran di luar kelas, misalnya untuk waktu saya 
membatasinya beberapa menit agar nanti waktunya tidak terbuang sia-sia. 
 

t. Pertanyaan 
Apakah strategi tersebut membantu ibu dalam melaksanakan pembelajaran 
IPA berbasis lingkungan alam sekitar tersebut? 
 
Jawaban 
Ya tentu saja membantu mas karena bisa dilihat sendiri kan anak-anak itu 
sangat aktif. 
 

u. Pertanyaan 
Ada tidak bu kesulitan yang ibu alami saat menggunakan metode 
pembelajaran tersebut? 
 
Jawaban 
Tentu saja ada tapi berhubung disini kan juga sambil belajar jadi jika 
menggunakan metode dan gagal kan harus mencari metode lain yang 
mungkin lebih bisa dipahami saya dan siswanya. 
 

v. Pertanyaan 
Lalu apakah ibu selalu memanfaatkan lingkungan alam sekitar ini sebagai 
tempat atau media pembelajaran? 
 
Jawaban 
Kalau lingkungan sekitar ini memang iya kadang-kadang saya biasa 
memanfaatkan sebagai media dan tempat belajar siswa tapi itu tergantung 
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dengan materi, situasi dan kondisi, kemudian waktunya memungkinkan 
atau tidak begitu. 
 

w. Pertanyaan 
Lalu hambatan apa yang ibu hadapi dalam pembelajaran berbasis 
lingkungan alam sekitar tersebut? 
 
Jawaban 
Hambatan itu pasti ada seperti mengkondisikan siswa. Anda kan bisa 
melihat sendiri kondisi anak-anak disini itu seperti apa. Apalagi kan kalau 
setelah pergantian jam jadi anak-anak biasanya sulit sekali untuk diatur. 
 

x. Pertanyaan 
Oh begitu, lalu upaya untuk mengatasi hambatan itu bagaimana bu? 
 
Jawaban 
Upaya yang saya lalukan itu menarik perhatian siswa agar mau mengikuti 
pembelajaran mas misalnya dengan mengucapkan kata helo dan siswa 
menjawab hola seperti itu biasanya. 

Kesimpulan : 

Pembelajaran IPA  berbasis lingkungan alam sekitar di SDIT Ibnu 
Mas’ud memang sudah diterapkan  dengan baik. Sebelum melaksanakan 
pembelajaran guru menyiapkan RPP menentukan media dan metode yang 
hendak dipakai dalam pembelajaran. Media yang digunakan yaitu media yang 
ada di lingkungan sekitar dan metode yang digunakan juga bervariasi sesuai 
materi yang akan disampaikan. 

Materi yang digunakan juga harus dikemas semenarik mungkin agar 
siswa terpancing rasa ingin tahunya sehingga siswa mau untuk mengikuti 
pembelajaran. Namun dalam pembelajaran IPA berbasis lingkungan alam 
sekitar ini tidak semua materi IPA bisa diterapkan, karena untuk menerapkan 
pembelajaran ini harus melihat situasi dan kondisi, waktu, dan materi yang 
akan disampaikan. Hambatan dalam pembelajaran IPA berbasis alam ini yaitu 
saat guru hendak mengkondisikan siswanya yang sangat aktif. Upaya yang 
guru lakukan biasanya yaitu menarik perhatian siswanya dengan sebuah 
pertanyaan yang memancing keingin tahuan siswa untuk bertanya.  
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2.  Kepala Sekolah 

Lokasi : ruang tamu SD IT Ibnu Mas’ud 

Tanggal: 28 april 2012 

 

a. Pertanyaan 
Keunggulan dari SD IT Ibnu Mas’ud secara umum itu apa menurut ibu? 
 
Jawaban 
Untuk keunggulannya sendiri SD IT ini yang pertama yaitu mengenai 
pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai islam dalam sebuah 
pembelajaran. 
 

b. Pertanyaan 
Kemudian untuk kelas 3 sendiri itu kenapa ruang kelasnya dibuat semi 
terbuka bu? 
 
Jawaban 
Untuk deretan kelas semi terbuka itu tujuannya untuk memberikan nuansa 
yang menarik atau biar terlihat berbeda dengan sekolah lain, selain itu juga 
agar siswa itu lebih dekat dengan lingkungan alam. 
 

c. Pertanyaan 
Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis 
lingkungan alam sekitar di sekolah bu? 
 
Jawaban 
Strateginya disini yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat 
pembelajaran, jadi yang namanya belajar itu tidak hanya di dalam kelas 
saja dan idealnya belajar di alam juga harus bisa dilakukan tapi 
kemampuan guru itu kan beda-beda jadi ya tidak semua guru bisa 
menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan alam sekitar. 
 

d. Pertanyaan 
Apakah pembelajaran berbasis alam sekotar ini sudah diterapkan pada mata 
pelajaran lain bu? 
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Jawaban 
Kalau untuk pembelajaran berbasis alam ini sebenarnya tergantung 
pengamatan orang saja ya mas, kalau memang materinya dituntut untuk 
belajar di luar kelas dengan berbasis lingkungan alam ya semua pelajaran 
sebenarnya bisa namun kalau IPA sendiri kan memang dasarnya belajar 
tentang apa yang ada di alam jadi ya memang menggunakan. 
 

e. Pertanyaan 
Lalu apakah guru mata pelajaran selalu membuat RPP sendiri bu? 
 
Jawaban 
Iya untuk guru disini memang dituntut membuat RPP sendiri. 
 

f. Pertanyaan 
Apakah guru mata pelajaran selalu menggunakan media pembelajaran saat 
mengajar bu? 
 
Jawaban 
Tergantung RPP yang dibuat, biasanya dilihat metodologinya dulu seperti 
apa materinya bagaimana baru menggunakan media atau tidak ya 
disesuaikan lah dengan materi paling tidak. 
 

g. Pertanyaan 
Apakah guru mata pelajaran selalu memanfaatkan lingkungan alam sekitar 
sebagai media atau tempat pembelajaran? 
 
Jawaban 
Kalau soal itu saya kira guru biasanya menyesuaikan dengan RPP yang 
dibuat, tapi yang saya lihat biasanya memang guru mapel memang sering 
melakukan pembelajaran di luar kelas seperti kemarin materi kincir juga 
guru mengajak siswanya untuk belajar di luar kelas. Dan saya rasa guru 
mapel memang sering mengaplikasikan kompetensi dasar yang ada dalam 
RPP. 
 

h. Pertanyaan 
Kemarin saya bertanya-tanya dengan ibu “T” katanya untuk evaluasi itu ibu 
yang membuat soalnya, apa itu benar bu? 
 
Jawaban 
Oh iya jadi begini untuk soal evaluasi memang saya yang membuat karena 
kalau guru kelas yang membuat kan guru itu sudah mengetahui 
kemampuan siswanya jadi soal saya yang membuat agak pembelajaran 
tidak terlihat 1 arah. Misal semua yang mengerjakan guru mapel kan 
kelihatannya biasa jadi saya membuat dan sekalian melihat ketercapaian 
indikator pembelajaran sudah berhasil atau belum. 
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i. Pertanyaan 
Oh begitu ya bu? Itu untuk semua mapel atau bagaimana bu? 
 
Jawaban 
Tidak itu hanya mapel IPA saja karena kebetulan kan saya megang mapel 
IPA jadi saya yang membuat soal evaluasi untuk mapel IPA. 
 

j. Pertanyaan 
Lalu hambatan apa yang ibu hadapi dalam pembelajaran IPA berbasis 
lingkungan alam sekitar? 
 
Jawaban 
Untuk hambatannya itu biasanya target indikator, kalau pembelajaran di 
luar kelas atau berbasis lingkungan alam sekitar ini tidak menggunakan 
LKS maka yang terjadi malah siswanya bukan belajar tapi malah bermain 
sendiri. Tidak ada peraturan yang harus dilakukan oleh siswa. 
 

k. Pertanyaan 
Upaya apa yang hendak dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut bu? 
 
Jawaban 
Upayanya ya seharusnya kalau akan melakukan pembelajaran berbasis 
lingkungan alam sekitar hendaknya guru memberi sebuah peraturan atau 
memberikan LKS supaya jelas apa yang harus dikerjakan siswanya 
sehingga siswa tidak bermain sendiri. 
 

l. Pertanyaan 
Jadi intinya peraturannya ya bu dan memberikan tugas yang jelas sehingga 
tidak menjadi masalah.  

Kesimpulan : 

Pembelajaran berbasis lingkungan alam sekitar sudah diterapkan di 
kelas III Mina yang diampu oleh ibu TA, akan tetapi hanya pada materi 
tertentu dan tidak semua materi IPA bisa diterapkan dengan pembelajaran 
berbasis lingkungan alam sekitar ini. Memang lebih idealnya pelajaran IPA 
akan lebih bagus bila belajar langsung di alam terbuka. Namun hambatan yang 
dihadapi saat pembelajaran berbasis lingkungan alam sekitar ini berlangsung 
yaitu terkait dengan target indikator dimana pembelajaran tidak menggunakan 
sebuah aturan dan tidak adanya LKS maka pembelajaran akan menjadi kacau, 
siswa hanya bermain dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Upaya yang 
dilakukan yaitu bila akan melakukan pembelajaran di luar kelas hendaknya 
memberikan sebuah peraturan dan memberikan LKS agar jelas siswa itu harus 
melakukan apa dan tidak bermain sendiri. 
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3. Siswa Kelas III 

Lokasi : ruang kelas SD IT Ibnu Mas’ud 

Tanggal: 3 Mei 2012 

Pertanyaan 

a. Bagaimana tanggapan kalian tentang ibu guru saat mengajar? 
b. Apakah ibu guru kalian melakukan pembelajaran di luar kelas? 
c. Apakah ibu guru dalam menjelaskan materi sering menggunakan media? 

Jawaban 

a. CAI 

Bu guru baik kalo ngajar nyenengin soalnya bu guru sering ngajak belajar 
di luar kaya kemarin pas jalan-jalan melihat hewan-hewan yang ada 
disekitar. 

b. ZHAI 
Senang kalo diajar tapi belajar di luarnya kadang-kadang. 
 

c. LQA 
Senang soalnya bu guru lucu, baik, terus sering ngajak belajar di luar kelas 
kaya yang kemarin, terus juga kadang melakukan percobaan. Tapi kalo 
yang kaya bawa laptop baru kemarin. 
 

d. RAA 
Bu guru kalo ngajar baik, bu guru juga sering ngajak belajar di luar kelas 
terus melakukan percobaan kaya kemarin itu. 
 

e. AR 
Seneng kalo diajar sama bu guru soalnya orangnya baik terus juga kadang 
suka ngajak belajar di luar. 
 

 

 



I

Globe adalah tinran bumi.
Benark bumi tidak dat{, tetapi bulat.

FE8T3I*UA!T 19

Kamis, 5 April 2gl| {2:g.5 menit) I
Pendahuluan

: Guru menyampaikm kornpctensi dm indikatoryang akan diaapai
K€giatln Inti
r Gwume,lrjelaskmteutang bumio Guru dm siswab*rdishrsi tentmgbentrft bumi dmpermukamnya
Pcnutnp
o Guru dan siswa menyimprrlkm bentuk buni bulat dm permlkaannya tersusun

atas daratsn den sebran air.
Pokeriaan Rumah
a-

$nmberBshan/Alat
r BukuBSE de SainsKelas 3
r LKS

Penilaian
r Keakf,ifan siswa
r Sikap siswa

PBRTEilUAN gO

Sabtq 7 April 20tZ(2x35 menit) z
Pendahulusn

: Gunrme,lryampaikanmateri sebohrmnya
Kegiatan Inti
o cr,rumenjelaskantcnhg dratanyang menyusun permukaanbumir Guru don siswa b€rdiskusi tentmg d-t-, lpegunungan, perbgkitan, datranfirg$, dataran rendah dm lembah) -
Penutup
o Guru dan siswamonyimpulkan hbng daatao yang menyu$m pormukaan b'mi.Pekerjaan Rumah
a-

Srmber Brhan/Alet
o Buku BSE de Sains Kelas 3r LKS

Penilrrian
o Keaktifan siswa
. Sikap siswa

PESTSMUi.il 2r

l(a!nis, 12 April 20f2 ( 2:A5 me,nit) 3
Pendahuluan

:_ (}ru meiryampaikan kompetensi dan irrdikator yang akan dicryaiKegtebn Inti
o Gunrmeirjelaskanhbng sebaran air di permr*aanb'mir Grmr d*n si$mb€rdidosi t€ntang orogai damrt rawar ra*, ser*, telu\ sam.dra

dan palung
Pcnutup
o Gnn dm siswa menyiryulkm s€bmm air ymg menyusun penn'kaan brmi,PclcrJaen Rumrh 1ll
a.

Sumber Bahen/Alct
o Buku BSE dm Sains Kclas 3r LKS

{5 menit)

(60 meniQ

(s mmit)

(l0menit)

(55 menit)

(5 menit)

(5 menit)

(60 menit)

(5 mait)



E
Penilaien

o Keaktifan sisqa
o Sikap siswa

PEilElruiH 29

Sabtu, t4 Apd ZOLZ (2y3lmoni$
Pendahuluan

:_ Guru menympaikan materi sebelumnya
Kcgiahn hrt
r Guru majelaskan t€ntang sebaran airr Gunr dan siswabardiskusi tentmg sebum airdi lingkungan sekitarPenutup
r Gum dm siswamenyimpulrno contoh sebam air di permukaan b,mi.Peherjaan Rumrh
a-

Sumber Bshan/Alit
o Buku BSE dao Sains Kelas 3o LKS

Penilaian
r Keaktifan siswa
. Sikap sisnna

(10 menit)

(55 meirir)

(5 meniQ

A StandarKompetensi
Brrmi dfln alam semesta

ffi m'omffu*t" bagi manusi4 sera hubungannya dengan oara

B. . Kompetensi Dasar
Mei{elaskm hubungan mEakeadaalr awan dan cuaca

C. Nilai yang dikembangkan
o Rasa ingin tahu
o peduli lingkungan

D. Indikator Karakter
o Siswamerasap€nasamn dan timbul keingimn unt'k mencari tahur Siswa me4iaga kelestarian lingkuugan;G-

E. Indikator

r Siswamarrrpumeuyebutkm beberapakondisi cuacar Siswa mempu menjelaskan 3 macam awm
F. Ivlstffii Pokok

Hubungan keadaan langit dan cuaca
cuaca adal"h keadaan udara p." ;tt ;hyatr tertenhr dalam jangka wakt* terbatas.Beberapa kondisi cuaca antarn raiu berauraq cerah, purrrq aingro dan hujan.*le berpenganrh terhadap,*ru" vvrs' rers+
Adatigsmacam awaq yaihrawan sirus, curnulus dqn stratus

PERTETIUT,N gS

Kamiq 19 April 2012 (2x35 m€Ndt)

Pendehuluan 112
. Clwumenyryaikmkmp*asi dam indikatoryag akan dicapaiKegbFn Inri
o Gurumenjelaskan tentang cuagar Gmn dm siswabendishd tcnrang auru dm pcngrubnya

(5 menit)

(60 menig



-

Penutup
c Grml dm siswame,ayimprilcaa awaa berpenganrhterh@ cuaca"
Pekeriaan Rumah

Jvfenggmbakan/noenceritakan prose terjadinya hujan
Sumber Bahan/Allt
r Buku BSE dro Sains Kelas 3o LKS

Penilaian
r Keaktifan siswa
. Sikap siswa

PtrRTf,HUT"il 24

Sabtrl 2l April Z0tZ (2x35 menir)

Pendahuluan

:_ Gum menympaikan mat€ri sebelurya
Kegiahn Inti
r Guru menjelaskan tentang beberapa kondisi cuacao Gmu dan siswa berdiskusi t€rntang proses terjadinya hujan
Penutup
o G'ru dm siswa menyimpulkan tentaag beberapa kondisi c'sca
PekcrJaan Rumeh
a-

Ssmber Bahan/Alat
o Buku BSE dan Sains Kelas 3
r LKS

Penilaian
r Keaktifan siswa
. Sikap siswa

(5 menit)

(10 menit)

(55 menig

(5 menit)

A. StandarKompae;nsi
Br.mi dm alam semesta
Memahami kenampakan bumi, cuaca $wnsar*nya bes manusia, serta hubungmnyadengan carammusiamemelihara dan melestarikan alam -q

B. KompetenrsiDasar
Memdeskripsikian pengaruh cuaca bagi kegi*an manusia

C. Nilai yang dikembangkan
o Rasaingintahu
r peduli lingkungan

D. Indik*or lkrailrter
e Siswa merasr penasaran de tinhil keinginil unt'k msnoari tahuo Siswame4iagakele*arimlingftunganr"Lt, -

E. Indikator

o Siswamampu beberqakondisi cuacao siswammnpumenjelaskm 3 macem auran

F. Materi pokok

Cuaca mempengan$i kegi?tfl+ manusia

9:tf dapat nrnpeogttuhi kegiiAlfoanusil d* pakaian yang dikenakannya.Msalny4 pehni padi pada mrlsiprbuj*'ao rr**r*1r pada musim kemarau.Saat musim Firff, manusiamem.k i prk"ffi-)rd dpJ-



PESTBHUTfi 95

Kamis,25 April z}l:c{2x35 menit)

Pendahuluan

:_ Grru nenympaikao ftsspetensi dan indikator yang akan dicapai
Kegi*tan Enii
r Gummeirjelaskantentaog cuacadankegiatmmmusia

' Curu dm siswa berdiskusi tentmg kaitm crraea dan kegiam manusia
Penutup
o Gunr dan sisrua meayimpulkan penganrh cuaca terhadap kcgiatan manusia
Pekerjean Rumah
t-

Sumberkhan/Alat
r Buku BSE dm Sains Kelas 3
o LKS

Penilaian
o Keaktifan siswa
r Sikap siswa

PERTSHU*il E6

Sabtu,28 April 2012 (2x35 meirit)

Pendahuluan
o Gurumeirympaikanperaturan{Jlangm Harian
Kcgiltln Inli
o SiswamengerjakanUlanganHsian
Penutup
o Guru mengumpulkan hasil Ulangan Haian.
Pckerjann Rumeh
a-

Sumber Brhan/Alet
r Buku BSE dan Sains Kelas 3
o LKS

Penilaian
. Sikap siswa
o Hasil Ulangan Harian

PERTE!ruAN E?

Senin,3 Mei 2012( tx35 menit)

Pendahuluen

:_ Curu meirympailan pGreturan perbaikan/peirgryaan
Keglatrn Ind

I Siswamengerjakan soal perbaikan/pengayaan
Penutup

i _ 
q* mengumpulkan hasil perbaikm/pengayaa.

Pekerjaan Rumeh
o-

Sumbcr Bahan/Alat
r Buku BSE dan Sains Kelas 3
o LKS

Penilaian
. Sikap siswa

Hasilpe$aikan 
114

(5 me,nit)

(60 menit)

(5 menit)

(5 menit)

(60 menit)

(5 menit)

(5 menit)

(60 menit)

(5 menit)



Bumi dmalam s€rnesta
Mwshffii kenmpakm busi, cuaca dan pengruhnya bagi manusia serta hubrmganrya dengan cara
manusia m€Nnelihara dm melostarikan alam

B. tr(ompeteneiDastr
Mengid€ntifikasi cramanrusia dalmmeinelibaadmmslostfrikan alm di lingSungan sekitar

C. Nilai yangdikembangks
o pedulilinghmgan
r Teliti dan kaja sarna

D. Indili*orKarakter
o Siswa menjaga kelestarim lingkungan
o Siswa mengmati sumb€r daya alam dan penggunaannya serta bekerja sana dalam,

kelompok

E Indikator

o Siswamampu me,nyebutkan berbagai sumber daya alm yang 4imanfaaiksn manusia
r Siswamampumenuqffim sik4 kepedulimterhadq lingkuogan

F. Materi Pokok

Pelestarian $umber daya alam
Sumber daya alam meliputi tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup.
Tumbuhan diperoleh dengan cara bertani
Hewan diperoleh dengan cara beternak atau menangkapnya di alam bebas.
Kerwakan lingkungandapat menganggu kehidupanmaktrluk hidup dieekitarnyq termasilrk
manusia.

FESmSUTN e8

Sabtq 5 Mei 2Ol2 (2x35 meirit)

Pcadlhulusn
. Guru meirymprikm kompetensi dan indikator yang akan dicapai
Kcgietan Inri
o Gunr menjelaskan tentang sumber da5ra alam dan manfaatnya
r Gunr dan siswa berdiskusi t€ffang pe,mmfaatm sumber daya alam dri

lingkuogm sekitar
Pc,nuhrp
r Gunr da siswamenyimpulkaa peirtingnya sumberdaya alam @i manusia
Pckerjeen Rumah
a-

Sumbcr Bahan/Alrt
o Buku BSE dan Sains Kelas 3
o LKS

Penilaien
r Keaktifan siswa
. Sikap siswa

PgsTSilU*,N 29

Kamis, 10 Mci 2012 ( 2x35 menit)

Pcndahulurn
o Gunrmenympaikanmei
Kcgbhn Inti
r Gurumeirjelaskmtelffirg kenrsakan
o Gunrrlan sisrraberdislusifigmg cqt.amclectsil$nlinglnmgm

(5 menitl

Pcnutup
r Crrru dan siswa menyimpulkan tcotmg b*aapa cua menjaga keletaim (5 menit)

linglrungs.

(5 menitl

(60 menitl

(10 ment)

(55 menit)



a

5L
a)

_8F

Itrlci.o

E:aia;/-€ ioc!-:

F$Ei
I g (2d
\ati 9p!
I egl
Sl6irI r

- E Ei
-ti cd t
5!l'=-

E H$i
f;> t:t)A,

EFtr€
Es
a9

Jcl
BE
.E,g
g EE

c{)tt
f,tp

a0

eErC!-d
SE P.c!ilCrcllu = 'Et..l> S'sg
R ggg

00
ctgl

€g
c! qt
at Elc'5'F bo
*gS
g. g.

R'(,
s
i.strtid trtb0cctr
Qcl
-a6ci an

H$E*
aD' a0

El qt
A3

G'
h
€
o

I

i
t2

(,'r
CI

€ead cto€

c)
c
{\l
I€
I

!l

:F
;.8t.ctt-
H$
ES

ct.F,*

*$rr. b

EE
tti h
sl Rtx.aEAIGl

gE 
E

6
t)
Xx3
E.
t-

Ftr
=GlEb 9pI Ss
Fs$E
E€ TF
Fg''et
> E-e g

ql
.F

{r\l
x
e

hJ

troo
SEg>,

B$
.b E.s.t5 !,

:E-qTq:t
Al.l

H3s
Hst
P g,e

urs
dctl-i
-g.g EGl=Tt'E€ c
$Ss
E$F.r5o.
E'g{
s g€

cl(tl'F'rE

^85O(h-
5El 5
r*(!)l.r. '-r agl.r EO

''lEE'g|frs
et tl <d

E€H
FB€
I>.8

cl
-6t

3".9€$
cl 0)as
Ear

^5 H
o€ IEes
T $P
? E€9E 9,t\lUtr
FE E.

HB H'

EgE

ct
st
EO
o)

J4
boql
.o
ql
o(d
a

5
d
b0t:
o,
o.
c
st
-v
H,q
6t6

SE

€
g
.l

I
ro

I
t",

rtl
Egl

E
rl)
Lt)
I

ct
GI
Gt
qt
>a
alIt
it)
.o
Ir
=o
6

ats
e.9'
E.g6Itr,0,
vrI
t€

:€
.r !f
l€€EtE i!,
EE
E
at
&t

#
d3
oat

al

(atil
3
b0

^.5 .vo,- qt

Ld.E F
T'E A
d'6 F

JE F
3'll rEl Eo 'v.H cV)ET
E€6
E'$€Et'tr
E>€t)
Ar

al!o
CI5

J
00

:=
ooQ
E€ISE

^€ES
i tr ct -!,€r x;5 006lB5C:
r 4E!E.gF*
* g; 

E

E*EFEBF;
f;> E€
rO

*t

al
t$

J
u0

o.
altt
al
Eo
c
.A
5
altr

,v
cl

c)o
-!lal'q.
E
clco

c
fitJ
6
al
o
ct

€
€nl

I
\o

t
|a

t-
g
c

c
o
a\

I
\e

I
!
G
st

E
al
L
at*

GI

cl

t.Eee I:3 00.- ,
,3 EgE

Es $
$€g

$str H S.g
HS 83
;€ B EE T E

$s $FsE$

3s s
E Fs t s

$nE E$
O1

ggggggg€$$$€

d
6
3
al'aE

6d.oEl
s.E
tg

cl
UD

oa
d

J

qtL? hs g

H 
g 

EE,B
g s€€€g

Esg3$EEg,$g€g



(!
T'q!=
EF6b 

= .::a

E gB
:?6 3E
dE€Fi
e
E
tr,
60x
(o

gF gs,s $c g

gFE$gggg$Fggg*

tlllt

Ee*
€EE

€€$e
gE 

E$

(E

rt

FF$,Egg,Fggs
tr

EEP F .=-ts&

g$c$eFg
g ER€TEE$
H $s g-€$ggE
lll

(E
ctb6s'F!u 6_H c.9l Efi€ &f;

EgElE^5
cD ix Tt

F 5E

F€$*FF*g$sua? -F(od

-ctbn

$ a$E

$E€F
(o

IE6S

T
ID
Ic
=F5<



 

119 
 

Foto hasil observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Saat guru menuliskan materi di papan tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Saat siswa menulis hasil pengamatan tentang materi 
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Foto 3. Saat guru menjelaskan materi kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Saat siswa melakukan percobaan 
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Foto 5. Saat siswa maju untuk menggambarkan hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto 6. Saat guru membantu siswa mengerjakan soal latihan yang ada dalam buku 
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Foto 7. Saat siswa mengerjakan soal latihan yang ada dalam buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Saat siswa mengerjakan soal evaluasi/ulangan harian yang diberikan guru 
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Foto 9. Saat guru mengajak siswa untuk melakukan observasi di luar sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Saat siswa bertanya kepada guru terkait observasi yang sedang dilakukan 



I(EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN I{EBUDAYAAN
UNI VERSITAS NEGERI YOGYAI(ARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alarnat : Karangmalang, yogyakarta 552g I

I"lp.(9?11) 586168 Huntins ,Fax.(0274) 54Q61 l; Dekan Tetp, (02?a) s200e4
Telp.(O2?a)586t68psw. (22t,223,22ti,2ss,344,34s,366,'36bj6g',ioi,idz,+ol,+n>
E-mail; humas_fip@uny.ac.id Home page: bttp:Znp,uny.ac.;O

No.
Lamp.
Hal

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa yogyakarla
Cq.Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

Ditreritahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan sekolah Dasar Fakultas Ilmu pendidikan
mahasiswa berikut ini diwaj i bkan melaksanakan penelitian:

: /6?3 /LrN34. nlpLtzQt2
; I (satu) Bendel Proposal
: Permohonan Ijin Penelitian

Certificate No. QSC qQ6i7

akademik yang ditetapkan oleh
Universitas Negeri Yogyakarta,

Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat

Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
iudul

Ahmar Dwi Agung P
08 10824913 I
PGSD /PPSD
Tunjung Rt.07 Rw.03 Kecamatan Jati lawang, Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatanpenelitian dengan ketentuan sebagai berikUt:

Mernperoleh data penelitian tugas akhir skipsi
SD IT Ibnu Mas'ud Kulonprogo
Guru kelas III
Pembelajaran IPA berbasis lingkungan Alam Sekitar.
Februari - April20tZ
PELAI(SANAAN PEIUBELA JARAN IPA BERBA SIS LINGKLINGAN ALAM
SEKITAR KELAS III DI SD ISLAM TERPADU IBNU MAS''D KULON PROGO
TAHLTN AJARAN 2OII/20T2 /

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:
LRektor ( sebagai laporan)
Z.Wakil Dekan I FiP
3.Ketua Jurusan PPSD FIP
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta

Yogyakart4 tgFebruari 20 I 2

M,Pd.

ffii;
#"/*'K

F${i
3,8ffi,$'lt

,€..Hr$
I'hei



PEreNNilTAH P ROVI NS I DAERAH ISTI M EWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 56281 1 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETE-RANGAN / IJIN
07011786Nt212012

lUembaca Suat : De{<an Fak llmu Pendidikan UNY Nomor : 1693U1t{}4"11rtrL?012

ffi : FerrrnfslmpPenekrTanggd : 29 Februai 2012

Mengingat ;1. Mran Pers-taft f&ru {1 Tdrn am, eroang fu--zsn tqgr neryunm -rury rom'g,
Lern@a Pene5a dil FengEnrtqm lflN4 Affi x-6dm frf,ry dm kry ilurry ffim
melakukan Kegifr PeneIm drn negprililryru d @

2. Peraturan Menteri E&n Negsi ltrr 3B Tdn 2m, ;Q ffi pF@tm'!
Pen e litian dan Pengembangan ef LiUfungil Oryrtaar th [$gra h ffih htm

3. Peraturan Gubernur Daerah lstimerw Yog@ fhu37T*m1[.- - f hlll'lkgrfim
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretadd tlaerdr drn $cffi fh ffin
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang fufrrsr *p
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Ferqghafan,

dan StudiLapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembanganlpengkajian/studi lapangan kepada:

Nama

Alamat
Judul

Lokasi

Waktu

AHMAR DWI AGUNG P

Karangmalang Yogyakarta
PELAKSANMN PEMBELAJARAN IPA BERBASIS LINGKUNGAN ALAM SEKITAR

KELAS III DI SD ISLAM TERPADU IBNU MAS'UD KULON PROGO TAHUN AJARAN

2011t2012

SD ISLAM TERPADU IBNU MAS'UD Kota/Kab. KULON PROGO

29 Februari 2012 sld 29 Mei 2012

NIP/NlM : 08108249131

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi tapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada BupatiMalikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah titimewa Yogyaklrta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui
website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asliyang sudah disahkan dan dibubuhicap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasikegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Februari2012

A.n Sekretaris Daerah

ian dan Pembangunan

Tembqsan:
1. Yth. Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

2. Bupati Kulon Progo, cq. KPT
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. DIY
4. Dekan Fak.llmu Pendidikan UNY

5- Yang Bersangkutan

z ,,rl{ lf \hi
'r." R

Pembangunan



.F
I

. ,::

f
I.

Memperhatikan

Mengingat

Diizinkan kepada
NIM /NIP
PT/Instansi
Keperluan"
JuduVTema

toka'si

Waktu

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 5561I

SU-RAT KETERANGAN / IZIN
, Nomor: 070.2 l00l52lIlIl20l2

Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070ll786lYl2l2012Tgl;29 Februa:'i 2012 Perihal:
Ijin Penelitian

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi
Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Keda Dinas Daerah;

4. Peraturan Bupati Kulon Progo l.lomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

AHMAR DWI AGUNG P
08 r 08249 r3 r
UNY
ljin Penelitian
PDLAKSANAAN PEMBILAJARAN IPA BERBASIS LINGKUNGAN ALAM
SEKITAR KILAS III DI SD ISLAM TERPADU TBNU MAS'UD KULON PROGO
TAHUN'AJARAN 201 I/20I2

SD ISLAM TERPADU IBNU MAS'UD,

29 Februari 2012 sld29 Mei2012

I

WATES, KULON PRdGO

Dengan ketentuan :

L Terlebih dahulu menemui/tnelaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan

untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas,

Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.

1l' Ditetapkan di: Wates

Tembusan kepada Yth. :
l. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
5. Kepala UPTD PAUD dan DII(DAS Kec. Wates, Kulon Progo
6. Kepala SDIT Ibnu Mas'ud Wates, Kulon Progo
7- Yangbersangkutan
8. Arsip

PELAYANAN TERPADU

Tk.I; IV/b



YAYASAN AMAL INSAN
SEKOLAH DASAR

MULIA KULON PROGO
ISLAM TERPADU

IBNU MAS'UD
Beji RT 05 RW 03 Wates Kulon Progo Telp. 0274 - 7163568

ST]RAT KETERANGAIT
NO: te> lgon /tM I v ltnz

Berdasarkan Surat ijin penelitian nomor : 1963 ruN34.1llPLl2}lz, dari Fakultas

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan s'urat ijin penelitian nomor

070.21001521IW2012, dari KPT Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa

mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmar Dwi Agung P

NIM :08108249131

Prodi/Jurusan : PGSD/PPSD

Alamat : Tunjung Rt.07 Rw.03, Jatilawang, Banyumas

Telah melakukan penelitian yang berjudul :"PELAKSAIIAAN
PEMBELAJARAN IPA BERBASIS LINGKI]NGAIY ALAM SEKITAR
KELAS III DI SD ISLAM TERPADU IBNU MAS'I]D KULON PROG'O"
Pada bulan April - Mei2012 di SD Islam Terpadu Ibnu Mas'ud pada siswa kelas
ilI.

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Mei2012

yurii, S.Pt


