
BBM  7 

 

MEDIA  PEMBELAJARAN  IPA  DI  SD 

 

PENDAHULUAN 

Bahan Belajar Mandiri  7 (BBM-7) dari Pendidikan IPA di SD ini 

disajikan untuk membantu Anda dalam mempelajari dan memahami fungsi media 

pembelajaran IPA beserta LKSnya. Berbekal pengetahuan ini Anda diharapkan 

dapat   merancang dan membuat media pembelajaran  serta LKS yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa SD terhadap konsep-konsep 

IPA.  

Pengetahuan tentang fungsi media pembelajaran serta cara merancang 

media pembelajaran IPA dan LKS perlu dipelajari oleh para guru dan calon guru 

IPA SD untuk memperjelas konsep-konsep IPA yang sedang dibelajarkan pada 

siswa SD. Metoda ceramah sering menjadi tidak efektif di dalam membelajarkan 

siswa SD dalam belajar IPA karena kata-kata guru sering sulit dipahami oleh 

siswa.  

Ketertarikan siswa dalam mengeksplorasi lingkungan menjadi titik tolak 

pentingnya penggunaan media pembelajaran dan LKS dalam belajar IPA. Banyak 

jenis media pembelajaran dan LKS yang dapat digunakan oleh guru, tetapi 

pemilihannya tergantung pada konsep yang sedang dipelajari serta kondisi sekolah 

dan kemampuan serta keterampilan guru dalam memfasilitasi keberadaan media 

pembelajaran dan LKS yang dibutuhkan. 

Tujuan pembelajaran BBM-1 ini adalah agar Anda memahami fungsi dan 

cara merancang serta merakit media pembelajaran IPA dan juga LKS untuk siswa 

SD dalam belajar IPA. Setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan memiliki 

kompetensi dasar dalam hal : 

a. menjelaskan peran media dalam pembelajaran IPA di SD 

b. menunjukkan fungsi media dalam pembelajaran IPA di SD 



c. memberi contoh media yang sesuai dengan konsep yang dipelajari 

d. menjelaskan pentingnya pemeliharaan media pembelajaran 

e. merancang dan menggunakan media pembelajaran IPA di SD 

f. merancang lembar kerja siswa (LKS) pada pelajaran IPA di SD. 

Untuk dapat mempelajari modul ini, terutama untuk dapat mengetahui 

fungsi , merancang dan menggunakan media pembelajaran, serta lembar kerja 

siswa  Anda diharapkan telah mempelajari dan menganalisis kurikulum mata 

pelajaran IPA SD yang berlaku, mengetahui isi KIT IPA bila tersedia di sekolah 

tempat Anda mengajar saat ini, dan menguasai konsep dasar IPA di sekolah dasar. 

Adapun pembahasan dalam modul ini akan diurutkan sebagi berikut , 

Pertama-tama akan dibahas pengertian Media Pembelajaran, jenis-jenis media 

pembelajaran IPA di SD,  cara merancang serta menggunakan media 

pembelajaran IPA di SD dan cara merancang lembar kerja siswa yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar IPA di SD 

Petunjuk belajar 

Untuk mempermudah Anda mempelajari modul ini sebaiknya lakukanlah 

langkah-langkah berikut : 

1. mempelajari tujuan pembelajaran; 

2. mempelajari isi kegiatan belajar 1; 

3. mengerjakan latihan yang telah dipersiapkan; 

4. membaca rangkuman 

5. mengerjakan tes formatif 1; 

6. mencocokkan jawaban tes formatif 1 dengan kunci jawaban tes 

formatif 1; 

7. mengulang jika hasilnya menunjukkan tingkat penguasaan kurang dari 

80%; 

8. mempelajari isi kegiatan belajar 2; 

9. merancang media pembelajaran seperti pada contoh; 

10. membaca rangkuman; 

11. mengerjakan tes formatif 2; 



12. mencocokkan jawaban tes formatif 2 dengan kunci jawaban tes 

formatif 2; 

13. mengulang jika hasilnya menunjukkan  tingkat penguasaan kurang dari 

80%. 

14. Mempelajari isi kegiatan belajar 3; 

15. Merancang lembar kerja siswa mata pelajaran IPA di SD seperti pada 

contoh; 

16. Membaca rangkuman; 

17. Mengerjakan tes formatif 3; 

18. Mencocokkan jawaban tes formatif 3 dengan kunci jawaban tes 

formatif 3; 

19. Mengulang jika hasilnya menunjukkan tingkat penguasaan kurang dari 

80%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    Kegiatan Belajar 1 

  

Fungsi  Media  dalam  Pembelajaran  IPA  di  SD 

 

Pada BBM terdahulu telah dipelajari tentang beberapa teori belajar yang 

dikembangkan oleh para  ahli pendidikan untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap konsep IPA yang dipelajari. Umumnya para ahli memiliki persamaan 

pendapat bahwa belajar IPA adalah mempelajari tentang fenomena alam. 

Fenomena alam ini umumnya telah ada dalam pemikiran  siswa sebelum datang 

ke sekolah yang sering disebut sebagai konsepsi. Konsepsi ini mungkin salah atau 

mungkin juga sudah benar. Belajar adalah menjembatani antara konsepsi yang 

telah dimiliki siswa dan konsep baru yang dipelajari atau lebih dikenal dengan 

nama paham konstruktivisme. Guru penganut paham konstruktivisme akan 

meninggalkan metoda ceramah, dan beralih pada metoda yang dapat 

mengaktifkan siswa untuk memperoleh pengetahuan atau informasi sendiri. Hal 

ini hanya dapat terlaksana dengan baik bila tersedia media pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Media pembelajaran yang dikemas dengan baik dapat menarik perhatian 

siswa dan memotivasi siswa untuk belajar serta mengingatkan kembali akan 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari. Media pembelajaranpun 

dapat menghubungkan kembali antara konsep-konsep yang sudah diketahui 

dengan konsep-konsep yang akan dipelajari. Dengan demikian keberadaan media 

pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu maupun media pengajaran dapat 

bermanfaat bagi siswa untuk memperoleh informasi dan memperjelas informasi. 

 

 

 

 

 

 



Media pembelajaran IPA merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh 

guru   IPA untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep saat belajar 

IPA, terutama media yang dapat dioperasionalkan sendiri oleh siswa.  Sebagai alat 

bantu, keefektivan dalam penggunaan media itu sendiri sangat tergantung pada 

kemampuan guru dalam menggunakan dan memfasilitasi media itu sendiri. Media 

pembelajaran digunakan untuk menggantikan sebagian besar dari peran guru 

sebagai pemberi informasi atau pemberi materi pelajaran. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu 

membelajarkan siswa SD dalam belajar IPA, antara lain ; 

1. Benda-benda konkrit (nyata). 

Benda-benda konkrit adalah benda apa adanya atau benda asli tanpa 

perubahan. Dengan menggunakan benda konkrit kualitas pembelajaran 

IPA siswa akan meningkatkan karena siswa tidak hanya belajar produk 

IPA tapi juga memperoleh pengetahuan IPA melalui keterampilan 

proses sains. 

 

 

Gambar 7.1. Rangkaian listrik 

 

Contoh media benda konkrit adalah rangkaian listrik, makhluk hidup 

seperti tumbuhan dan hewan, pesawat sederhana, benda padat seperti 

batu, benda cair seperti air dan benda gas seperti asap.  Benda-benda 



tersebut dapat dibawa ke ruang kelas untuk diamati, diklasifikasikan, 

diukur dan dipelajari melalui keterampilan proses sains lainnya.      

2. Lingkungan alam  

 

 

Gambar 7.2. Lingkungan alam 

Untuk mengenal lingkungan alam, siswa dibawa ke tempat di mana 

objek yang akan dipelajari berada atau hidup. Metoda belajar seperti 

ini sering disebut sebagai metoda karyawisata. Misalnya siswa dibawa 

ke kebun sekolah untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan atau 

gerakan air di parit untuk mengamati pengaruh gaya gravitasi terhadap 

benda-benda di bumi. 

3. Kit IPA 

 

 

Gambar 7.3. Media yang terdapat dalam KIT IPA 



Perangkat IPA ini terdapat di dalam suatu peti. Peti ini berisi alat bantu 

belajar IPA yang sering dijumpai di dalam sebuah laboratorium. Alat-

alat laboratorium ini dapat digunakan oleh guru untuk 

didemonstrasikan atau dikerjakan sendiri oleh siswa. Di dalam kit IPA 

terdapat beberapa benda seperti contoh pada gambar di halaman 

sebelumnya! 

4. Charta, slide film, dan film. 

Charta dan slide film dapat membantu guru dalam membelajarkan 

siswa  tentang benda atau makhluk hidup yang jauh dari lingkungan 

siswa. Film dapat membantu siswa untuk mengetahui berbagai 

ekosistem dunia seperti padang rumput, padang pasir, hutan hujan 

basah, tundra, laut dan sebagainya yang letaknya jauh dari lingkungan 

sekitar siswa. Selain itu film-film tentang hewan akan menarik 

perhatian siswa dan memberi motivasi pada siswa untuk belajar dan 

bertanya.   

5. Film animasi 

     Film animasi tentang peredaran darah atau proses pencernaan makanan 

dapat lebih mudah dipahami siswa dibandingkan bila konsep – konsep 

tersebut diinformasikan kepada siswa dengan menggunakan metoda 

ceramah. Peredaran darah dan proses pencernaan makanan merupakan 

konsep yang bersifat abstrak, sehingga film animasi dapat membantu 

siswa untuk memvisualisasikan konsep-konsep tersebut.  

6. Model  

     Model adalah gambaran bentuk asli dari benda tiga dimensi. Misalnya 

model paru-paru yang dapat dioperasikan oleh siswa agar memahami 

cara kerja paru-paru manusia dan apa yang menyebabkan paru-paru 

mengembang dan mengempis. Contoh model terlihat pada gambar di 

halaman berikut! 

 



 

Gambar 7.4. Model Alat Pernapasan 

7. Torso  

       

       Gambar 7.5. Torso 

      Torso adalah model potongan tubuh manusia. Torso memudahkan 

siswa untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. 

 

 

 

 

 



8.   Globe 

 

 

  Gambar 7.6. Globe       

     Globe atau bola dunia adalah sejenis peta.  Pada globe terdapat 

pembagian lautan dan daratan serta dapat diputarkan seperti bumi. 

Globe sering digunakan untuk membantu siswa dalam belajar Ilmu 

Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) seperti letak suatu tempat di 

bumi, gerhana bulan dan gerbahan matahari. 

9.   Infocus dan reflector 

        

       

 

Gambar 7.7. Guru sedang menjelaskan tentang letusan gunung api 

menggunakan Infocus 



      Peralatan ini mempunyai banyak fungsi. Infocus dapat digunakan 

untuk memperbesar gambar dari transparant atau buku, dan menjadi 

kamera yang dapat menggambarkan suasana dalam kelas. Dengan 

infocus   guru dapat mempertunjukkan segala sesuatu yang terdapat 

pada layar komputer atau videodisc, juga browsing internet ke layar 

lebar. 

10. Komputer 

 

              

Gambar 7.8. Guru Memanfaatkan Komputer 

Komputer yang dihubungkan dengan kabel telepon dapat digunakan 

oleh guru dan  para siswa untuk mencari informasi melalui jaringan 

networking atau lebih dikenal dengan nama internet. Saat ini 

dibeberapa sekolah sudah tersedia area hot spot, sehingga akses ke 

internet menjadi lebih mudah dan murah. Melalui internet para siswa 

dan guru dapat mencari bahan dan pengetahuan sains dari seluruh 

Indonesia bahkan hingga manca negara. Misalnya saat siswa 

mempelajari tentang cuaca, siswa dapat mencari data curah hujan, 

kecepatan angin dari berbagai tempat tanpa perlu meninggalkan ruang 

kelas. Internet dapat memberikan banyak informasi dan mendorong 

meningkatkan keterampilan berpikir siswa melalui informasi-informasi 

yang diperoleh. Bahkan dengan fasilitas internet ini para siswa dapat 

saling bertukar informasi melalui email atau surat elektronik dari 

seluruh dunia. 



Komputer dapat juga dimanfaatkan oleh guru SD untuk 

menghilangkan kejenuhan siswa dalam menulis. Biasanya karena 

setiap mata pelajaran menuntut siswa untuk menjawab dalam bentuk 

tulisan, maka cara jitu untuk menghilangkan kejenuhan adalah dengan 

menuliskan jawaban pada komputer di ruang komputer. 

11. Mikroskop dan kaca pembesar 

  

          

                     Gambar 7.9. Mikroskop 

Mikroskop digunakan untuk mengamati objek-objek yang tidak 

teramati dengan mata telanjang. Sedangkan kaca pembesar untuk 

melihat benda-benda yang kurang jelas bila dilihat dengan mata 

telanjang seperti serbuk sari bunga. 

 

Pemeliharaan Media 

Media pembelajaran sangat penting untuk membantu siswa dalam 

memahami suatu konsep IPA. Sesuai dengan teori Piaget (Dahar, 1996:)yang 

mengatakan siswa usia sekolah dasar taraf intelektualnya berada pada tahap 



operasional konkrit. Di lapangan media pembelajaran difasilitasi oleh pemerintah 

atau sekolah tetapi sering kurang terpelihara atau belum dimanfaatkan secara 

optimal. Agar media itu tidak mudah rusak, maka perlu adanya pemeliharaan. 

Pemeliharaan penting untuk dilakukan karena dengan memelihara media 

pembelajaran dapat menjaga media pembelajaran itu berada pada kondisi aslinya. 

Beberapa saran dalam pemeliharaan media pembelajaran antara lain : 

1. Tempatkan media pembelajaran seperti semula misalnya 

masukkan miroskop pada wadahnya, peralatan kit IPA pada 

tempatnya. 

2. Perbaiki sendiri bila ada kerusakan kecil, bila kerusakan itu 

agak berat mungkin perlu direparasi oleh ahlinya. 

3. Simpanlah charta dengan baik. 

4. Lepaskanlah batu baterai dan lampu dari kedudukannya 

setelah digunakan, kemudian simpan di tempat yang terpisah. 

5. Jangan satukan magnet dengan benda-benda lainnya, karena 

sifat kemagnetannya dapat hilang, sepeti pada gambar di 

bawah! 

                                                                   

 

Gambar 7.10. Cara menyimpan magnet 

 

Cara memelihara magnet antara lain : 

� Jangan membanting atau menjatuhkannya serta jangan 

benturkan dengan benda-benda lain. 

� Jangan terkena panas atau api 

� Gunakan pengunci 



� Padukan kutub S dengan kutub N 

                     

6. Tempatkan media pembelajaran pada lemari agar tidak 

dikotori debu atau terpapar cahaya matahari. 

7. Model dan torso dapat ditutup dengan penutup plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Formatif 1. 

Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat dari pilihan jawaban 

di bawah! 

 

1. Media pembelajaran adalah  .............. 

A. alat laboratorium 

B. alat bantu pembelajaran 

C. kapur dan papan tulis 

D. kertas dan pinsil 

2. Mikroskop adalah media pembelajaran yang digunakan untuk 

A. mengamati benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan mata 

telanjang 

B. mengamati benmda-benda yang kurang jelas 

C. mengamati kehidupan di bawah laut 

D. mengamati perilaku hewan 

 
 
 
Media pembelajaran IPA adalah alat bantu pembelajaran yang dapat 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep IPA yang sedang 
dipelajari. Ada beberapa jenis media pembelajaran dari yang sederhana 
seperti alam, benda-benda konkrit seperti hewan hingga yang bernilai mahal 
seperti mikroskop dan infocus. Karena peranan media pembelajaran yang 
penting, maka media pembelajaran perlu dipelihara. 



3. Globe dapat membantu siswa untuk memahami konsep..... 

A. makhluk hidup 

B. energi kimia 

C. terjadinya siang dan malam 

D. pesawat sederhana 

4. media pembelajaran perlu dirawat, cara merawat charta yang benar 

adalah.... 

A. dipajang 

B. digulung dan masukkan ke dalam tabung  

C. masukkan dalam lemari 

D. letakkan di atas meja 

 

5. Cara memelihara magnet yang tidak tepat adalah......... 

A. padukan  kutub-kutub yang berbeda 

B. kunci dengan menggunakan lempengan besi 

C. disatukan dengan benda-benda lainnya 

D. hindari api 

 

 

BALIKAN  & TINDAK  LANJUT 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan  Belajar 1. 

 

Rumus  

                                       

Tingkat penguasaan =  Jumlah jawaban Anda yang benar  X 100% 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 



90% - 100% = baik sekali 

80% - 89%  = baik 

70% - 79% = cukup 

        < 70% = kurang 

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan bahan belajar mandiri selanjutnya. Bagus!  Tetapi apabila 

tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan 

Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kegiatan Belajar 2 

  

Merancang dan Membuat Media Pembelajaran  IPA  di  SD 

 

Banyak dari media-media pembelajaran IPA seperti pada kegiatan belajar 

1 yang tidak dapat disediakan oleh sekolah. Hal ini mendorong guru agar kreatif 

untuk dapat membuatnya sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan 

sekolah. Banyak barang-barang  yang sudah tidak dipakai lagi dapat dimanfaatkan 

untuk dibuat menjadi media pembelajaran IPA yang sederhana. 

  

        

Gambar 7.11. Barang-barang yang sudah tidak dipakai 

Barang-barang bekas dapat dimanfaatkan untuk membuat media 

pembelajaran sederhana. Siswa dapat diajak serta untuk mencari barang-barang 

bekas tersebut di sekitar rumah. Barang-barang itu kemudian dipilih sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan akan media itu sendiri. Guru dapat mengajarkan para 

siswa untuk menghasilkan media pembelajaran. Jadi produk yang dibuat oleh 

siswa dapat dijadikan nilai pada mata pelajaran SBK (seni budaya dan 

keterampilan) dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran IPA. 



    

       Gambar 7.12. Bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan 

 

Pengertian sederhana di atas adalah terbuat dari barang-barang bekas 

seperti botol bekas minuman, kaleng bekas makanan, karet gelang dan kantong 

plastik. Sederhana juga dapat diartikan ada beberapa bahan yang harus dibeli 

tetapi harganya relatif murah seperti benang dan lem. Pembuatannya pun 

sederhana sehingga guru dapat mengajak siswanya untuk merancang dan 

membuat media pembelajaran sederhana tersebut. 

Kelebihan dari media sederhana adalah siswa tidak merasa takut untuk 

menggunakannya, karena selain mudah dibuat, harganya murah, media sederhana 

juga mudah untuk diperbaiki bila mengalami kerusakan. Dengan demikian setiap 

siswa dapat menggunakan media pembelajaran itu tanpa terbebani perasaan takut 

rusak. 

Beberapa contoh media pembelajaran yang dapat dibuat sendiri oleh siswa 

dibantu guru dapat dilihat pada halaman berikut! 

 



          

       Gambar 7.13. Membuat Termometer Sederhana 

Alat untuk membuktikan air bila dipanaskan akan memuai dan bila 

didinginkan akan menyusut. Panas yang digunakan adalah panas tangan, sedang 

untuk pendingin digunakan saputangan yang dibasahi air. Alat ini dapat juga 

dimanfaatkan cara kerjanya seperti sebuah termometer. 

 

 

Gambar 7.14. Alat untukMembuktikan Tekanan Air 

 

Alat seperti gambar di atas digunakan untuk membuktikan bahwa semakin 

dalam, tekanan air semakin besar. 



 

 

Gambar 7.15. Pemanfaatan Baskom dan Gelas 

 

Alat-alat di atas digunakan untuk membuktikan udara ada di mana-mana. 

 

                       

                      Gambar 7.16 Gendang sederhana 

Alat di atas memanfaatkan kalengbekas dan balon ditaburi beras untuk 

membuktikan bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 

 

 

    

 

 



Latihan : 

Buatlah  media pembelajaran untuk membuktikan katrol membantu 

pekerjaan manusia.  

Alat dan bahan apa saja yang anda perlukan! 

Sertai pula cara kerjanya! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Diskusikanlah dengan teman-teman guru atau teman-teman mahasiswa. Apabila 

Anda menemui kesulitan konsultasikanlah dengan dosen Anda saat perkuliahan 

berlangsung atau saat tatap muka dalam runag kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Media pembelajaran IPA sederhana sering disebut sebagai alat 
sederhana. Alat-alat ini sederhana dalam pembuatannya sehingga dapat 
dibuat sendiri oleh siswa dibantu guru. Bila rusak penggantiannyapun 
sederhana serta siswa dapat memperbaikinya. Alat sederhana dapat 
diartikan pula sebagai alat yang dibuat dari barang-barang bekas atau 
sudah tidak dipakai lagi atau bila harus dibeli harganya relatif murah 
sehingga tidak membebani siswa. Keuntungan dari alat sederhana ini 
siswa tidak merasa takut untuk mengoperasikannya karena tidak takut 
rusak. 



Tes Formatif 2. 

Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat dari pilihan jawaban 

di bawah! 

1.     

:   

              

Alat di samping digunakan untuk membuktikan.......... 

A. benda memiliki massa 

B. air memiliki gaya tekan ke atas 

C. benda melayang di air 

D. benda mempunyai massa jenis 

 

  

 



                           

2. Gambar di atas termasuk alat sederhana yang dapat digambar oleh siswa. 

Alat sederhana di atas termasuk .............. 

A. bagan 

B. charta 

C. diorama 

D. maket 

3. Pengertian alat sederhana  seperti di bawah ini, kecuali .................... 

A. mudah penggunaannya 

B. murah harganya 

C. mudah dibuat 

D. mudah penyimpanannya 

4.. Alat seserhana seperti pada gambar di halaman belakang berfungsi untuk 

membuktikan : 

A. cahaya melalui celah kecil 

B. cahaya dapat menembus benda bening 



C. cahaya merambat lurus 

D. cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya 

 

 

 

5.  

        

Gambar di atas adalah contoh jam matahari yang dapat dibuat secara 

sederhana oleh siswa SD. Prinsip kerja jam matahari berdasarkan.......... 

A. gerak semu matahari 

B. cahaya matahari menghasilkan energi 

C. cahaya menghasilkan bayang-bayang 

D. siang hari ada matahari 

6. Lihat gambar pada halaman belakang. Alat-alat sederhana itu digunakan untuk 

membuktikan .............. 

A. terbentuknya awan dan kabut 

B. air dapat pana dapat pula dingin 

C. es batu adalah benda yang bersuhu rendah 

D. botol dapat berkabut 

 



 

 

 

 

BALIKAN  & TINDAK  LANJUT 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan  Belajar 2. 

 

Rumus  

                                       

Tingkat penguasaan =  Jumlah jawaban Anda yang benar  X 100% 

                                                              6 

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89%  = baik 

70% - 79% = cukup 

        < 70% = kurang 

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan bahan belajar mandiri selanjutnya. Bagus!  Tetapi apabila 



tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan 

Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Belajar 3 

  

Merancang dan Membuat Lembar Kerja Siswa  IPA  di  SD 

 

Dasar  dalam membelajarkan siswa SD dalam belajar IPA adalah melalui 

pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme siswa diajak 

untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep yang ingin diketahui. Agar 

siswa secara aktif dapat membangun  pengetahuannya sendiri, guru hendaknya 

menyediakan segala sesuatu seperti alat, media, dan bahan yang dapat 

mengaktifkan dan memudahkan siswa dalam melakukan eksplorasi. 

Salah satu media yang dapat membimbing atau memandu siswa secara 

aktif untuk menermukan informasi adalah lembar kerja siswa selanjutnya disebut 

LKS. LKS berisi tuntunan bagi siswa cara membangun pengetahuannya tanpa 

menggantungkan sepenuhnya pada guru. Guru hanya terlibat dalam eksplorasi 

bilamana diperlukan seperti kurang jelasnya pedoman pada LKS atau bila ada 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh siswa. LKS lebih menekankan pada proses 

untuk menemukan konsep sehingga LKS merupakan petunjuk bagi siswa untuk 

mencari pengetahuan atau yang ingin diketahui siswa. Jadi LKS bukan berisi 

lembar kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan memindahkan isi buku 

pada LKS. LKS yang baik dapat digunakan oleh siswa yang kurang dalam 

kemampuan akademis juga siswa yang kemampuan akademisnya tinggi karena 

kelas berisi anak-anak yang heterogen dalam kemampuan akademis. 

LKS adalah suatu cara bagi guru untuk berkomunikasi dengan siswa 

secara aktif. Oleh karena itu LKS yang dapat menunjang komunikasi dengan 

siswa SD haruslah sederhana. Dalam LKS guru perlu menggunakan kalimat-

kalimat yang tidak terlalu panjang, tidak rumit, dengan kata-kata sederhana yang 

mudah dipahami siswa serta kalimat posistif. Bila perlu sertakan pula gambar 

pada petunjuk atau alat dan bahan yang akan digunakan seperti kalimat rumpang 

pada pelajaran bahasa Indonesia, terutama LKS yang diperuntukkan bagi siswa 

kelas 1 dan 2. Bagi siswa kelas 3 hingga kelas 6 yang sudah terampil membaca, 



gambar dapat meningkatkan motivasi siswa untuk melakukan eksplorasi. Gambar 

yang dicantumkan pada LKS di kelas tinggi bukan merupakan petunjuk, tetapi  

digunakan sebagai pemikat. Gambar yang dipilih bisa disesuaikan dengan judul 

atau hanya hiasan dengan mengambil gambar tokoh kartun yang sedang 

digandrungi oleh anak-anak seperti Dora serta Upin dan Ipin.  

Dalam satu kelas sering dijumpai siswa yang belum terampil dalam 

membaca. Bagi kelas yang demikian, kelompokkanlah siswa ini dengan siswa 

yang sudah terampil membaca, atau bila LKS dikerjakan secara individual, maka 

pasangkanlah dengan teman yang terampil membaca. Siswa yang terampil 

membaca akan sangat membantu baik bagi siswa yang belum terampil membaca 

maupun bagi guru. Tetapi guru juga dapat  membantu siswa yang belum terampil 

membaca dengan menjadikan satu kelompok, kemudian guru membantu 

membacakan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa dalam kelompok tersebut, 

sehingga tidak mengganggu siswa yang sudah terampil membaca. 

Sebelum para siswa melakukan aktivitas dengan panduan LKS, 

hendaknya guru memperkenalkan dulu tentang aktivitas yang akan dilakukan oleh 

siswa adalam kelompok. Kemudian siswa diminta untuk membaca LKS secara 

seksama dan jelaskan cara kerja yang harus dilakukan, bila petunjuk pada LKS 

kurang dipahami siswa termasuk alat atau bahan yang belum dikenal siswa. 

Umumnya siswa SD tidak terlalu suka mengisi LKS yang menuntut siswa 

untuk menjawab dalam bentuk uraian atau jawaban yang sebanyak-banyaknya, 

apalagi bila pelajaran dimulai setelah mempelajari beberapa mata pelajaran 

sebelumnya. Anak-anak mudah bosan dan merasa lelah bila dalam setiap mata 

pelajaran dituntut untuk menulis. Bila keadaan ini terjadi pada ruang kelas Anda, 

sebaiknya data hasil pengamatan dimasukkan dalam tabel data yang meminta 

siswa memberi tanda centang (√) pada yang benar dan tanda silang (X) pada 

bagian tabel yang kosong. Pemberian tanda (X) pada bagian yang kosong 

dimaksudkan agar bagian itu tidak diisi lagi oleh siswa, karena kadang-kadang 

siswa SD kurang teliti. LKS dapat juga berisi perintah untuk menggambar. 

Pertanyaan yang Anda ajukan pada LKS sebaiknya adalah pertanyaan 

dalam satu kalimat saja, serta tersedianya tempat untuk mengisi jawaban di 



sebelah pertanyaan tersebut. Siswa di kelas rendah atau kelas tinggi yang tidak 

pernah bekerja dengan menggunakan LKS, biasanya mengalami kesulitan dalam 

menarik kesimpulan dari hasil percobaan atau pengamatannya. Untuk itu guru 

perlu melatih siswa dalam menarik kesimpulan atau dapat juga dibimbing melalui 

kalimat dalam kesimpulan. Selagi para siswa melakukan aktivitas pengamatan 

atau percobaan, Anda dapat menilai keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah siswa 

Anda selagi siswa bekerja. 

Langkah-langkah dalam membuat LKS adalah Anda analisis terlebih 

dahulu kurikulum yang sedang berlaku. Analisislah standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, kemudian buatlah indikator pembelajaran yang diharapkan 

akan dimiliki siswa setelah pembelajaran usai. 

Tuliskan judul atau sub konsep yang akan dibelajarkan pada siswa Anda. 

Tuliskan juga tujuan aktivitas yang akan dilakukan. Cantumkan alat dan bahan 

yang diperlukan beserta jumlahnya. Tulis pula langkah-langkah kerja yang harus 

dilakukan siswa secara jelas. 

Mintalah siswa memasukkan setiap data yang diperoleh pada tabel yang 

tersedia. Dapat pula data itu berupa gambar. Setelah pengisian data selesai, 

buatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan data yang diperoleh. 

Jawaban pertanyaan itu sebaiknya berupa kalimat yang pendek atau hanya berupa 

kata saja. 

Hal terakhir yang harus ditulis oleh siswa adalah menarik kesimpulan dari 

hasil eksplorasi. Dalam menarik kesimpulan bisa dituntun dengan kata-kata atau 

siswa menarik kesimpulan sendiri. 

LKS bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengevaluasi perkembangan 

sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah siswa. Karena itu LKS yang baik dapat 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, bersosialisasi, 

pengekangan diri, bekerja sama, menggunakan alat dan menghargai orang lain. 

Jadi selain dapat digunakan untuk mengembangkan materi belajar, LKS juga 

dapat digunakan untuk pengembangan kepribadian siswa. 

LKS yang telah selesai dikerjakan oleh siswa secara berkelompok 

diperentasikan di depan kelas atau di kelompok sendiri untuk didiskusikan secara 



klasikal dan untuk menyamakan persepsi. Guru dapat meluruskan jawaban siswa 

atau pertanyaan siswa tetapi tidak menjelaskan konsep kepada kelas. Siswa tetap 

yang harus menarik kesimpulan, yang kemudian dituliskan oleh guru pada papan 

tulis sebagai catatan siswa. 

 

Contoh cara membuat  LKS untuk kelas II SD, semester 1 

Pada kurikulum KTSP 2006 mata pelajaran IPA tercantum berikut. 

Standar Kompetensi : Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 

1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan 

tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta 

berbagai tempat hidup makhluk hidup. 

Kompetensi  Dasar   : 1.1. Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan 

di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. 

 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas buatlah 

indikator pembelajaran yang Anda inginkan dapat dicapai oleh siswa Anda. 

Contoh : 

Indikator Pembelajaran : Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat 

menggambar bagian-bagian utama tubuh hewan  

dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lembar Kerja Siswa 

 

Nama   : ................................................................ 

Kelas   : .2............................................................... 

Tanggal Kegiatan : ............................................... 

 

HEWAN 

 

Tujuan  : Mengenal bagian-bagian tubuh hewan 

Cara kerja : Lengkapi gambar hewan di bawah dan beri warna 

 



 

 







Contoh cara membuat  LKS untuk kelas IV SD, semester 2 

Pada kurikulum KTSP 2006 mata pelajaran IPA tercantum berikut. 

Standar Kompetensi : Energi dan Perubahannya 

                                       7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/ atau 

bentuk suatu benda. 

Kompetensi  Dasar   : 7.1. Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya 

(dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu 

benda 

 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas buatlah 

indikator pembelajaran yang Anda inginkan dapat dicapai oleh siswa Anda. 

Contoh : 

Indikator Pembelajaran : Setelah melakukan pengamatan hasil percobaan, siswa 

dapat menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kecepata gerak jatuh benda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Kerja Siswa 

 

Kelompok      : .......................................................        Kelas : ........................ 

Nama anggota : 1. .................................................. 

                          2. .................................................. 

                          3. .................................................. 

                          4. .................................................. 

                          5. .................................................. 

Tanggal kegiatan : ................................................... 

 

Judul  kegiatan     : Gaya gravitasi bumi dan gerak jatuh benda 

A. Tujuan              : Untuk mengetahui yang mempengaruhi kecepatan gerak 

jatuh benda 

B. Alat dan Bahan : 1. Kapas/ tisu 

2. batu 

3. 2 lembar kertas 

3. bola tenis 

C. Cara Kerja 

Kegiatan 1. 

1. Ambillah dan peganglah kapas dan batu.  

2. Manakah yang lebih berat? ............................. 

3. Berdirilah pada kursi kecil. 

4. Kemudian jatuhkanlah batu dan kapas pada waktu bersamaan dari 

ketinggian yang sama. 

5. Amatilah gerak jatuh kedua benda tersebut. 

6. Manakah yang gerakannya lebih cepat? ......................................... 

 

Kegiatan 2. 

1. Ambillah 2 buah lembar kertas 

2. Remaslah salah satu lembar kertas tersebut! 

3. Manakah dari kedua lembar kertas tersebut yang lebih berat? ...................... 



4. Manakah dari kedua lembar itu yang permukaannya lebih 

sempit?............................................... 

5. Berdirilah di atas kursi. 

6. Jatuhkanlah kedua kertas itu secara bersamaan. 

7. Manakah yang gerakannya yang lebih cepat? ................................................ 

 

Kegiatan 3. 

1. Ambillah 2 buah bola tenis. 

2. Mintalah dua orang temanmu untuk memegang bola tenis, masing-masing 

satu buah. 

3. Satu orang berdiri di atas kursi sambil mengangkat tinggi tangan yang 

sedang menggenggam bola. 

4. Teman yang lainnya jongkok di lantai, juga menggenggam bola tenis yang 

satunya lagi. 

5. Bola manakah yang posisinya lebih tinggi?.................................................. 

6. Secara bersamaan, jatuhkanlah kedua bola tersebut! 

7. Bola manakah yang gerakan jatuhnya lebih cepat? 

.................................................................................. 

Dari hasil percobaanmu dapat disimpulkan bahwa kecepatan gerak jatuh 

benda tergantung pada ...................................... , .......................................... dan 

....................................................  benda yang jatuh. 

Semakin ..................................... , ....................................., dan ............................... 

suatu benda, maka gerakan jatuhnya akan semakin .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar guru : 



Latihan 1 : 

Buatlah lembar kerja siswa untuk kelas I SD semester 1 

Standar Kompetensi : Makhluk hidup dan Proses Kehidupan 

1. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara 

perawatannya. 

Kompetensi Dasar   : 1.1. Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta 

cara perawatannya. 

Indikator Pembelajaran :  ...................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

Nama   : ................................................................ 

Kelas   : .1............................................................... 

Tanggal Kegiatan : ............................................... 

 

.......................................... 

 

Tujuan  : ............................................................................................................. 

Cara kerja : ........................................................................................................ 

 

Tempat untuk menggambar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tempat untuk menggambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan 2 

Buatlah LKS untuk kelas VI SD semester 1 

Standar Kompetensi : Benda dan sifatnya 

                                       6. Memahami faktor penyebab perubahan benda. 

Kompetensi  Dasar   : 6.1. menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda 

(pelapukan, perkaratan, pembusukan) melalui 

pengamatan 

 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas buatlah 

indikator pembelajaran yang Anda inginkan dapat dicapai oleh siswa Anda. 

Indikator Pembelajaran : ....................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

Kelompok      : .......................................................        Kelas : ........................ 

Nama anggota : 1. .................................................. 

                          2. .................................................. 

                          3. .................................................. 

                          4. .................................................. 

                          5. .................................................. 

Tanggal kegiatan : ................................................... 

 

Judul  kegiatan     : .................................................................................................... 

A. Tujuan              : ............................................................................................ 

                           ...........................................................................................    

B. Alat dan Bahan : 1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 



C. Cara Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Guru : 



Tes Formatif 3. 

Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat dari pilihan jawaban 

di bawah! 

1. Manakah dari huruf di bawah ini yang sesuai untuk topik dalam LKS? 

A. Energi 

B. ENERGI 

C. Energi 

D. EnergiEnergiEnergiEnergi 

2.   Manakah huruf yang paling serasi dengan gambarnya pada sebuah LKS? 

      A.                                                     C.       

 

                BINTANG                               BINTANG 

 

B.                                              D. 

 

                    BINTANG                                                  BINTANG 

 

3. Manakah dari kalimat di bawah yang kurang sesuai untuk menyimpulkan pada  

sebuah LKS? 

    A. Kesimpulan ............................                   

    B. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kamu lakukan, dapat disimpulkan 

bahwa .................... 

   C.  Kesimpulan yang dapat kamu tarik dari hasil percobaanmu adalah ........... 

   D. Dapat disimpulkan, bahwa magnet dapat ...................... benda. 

 

4.  Peranan gambar pada sebuah LKS adalah seperti di bawah ini, kecuali...... 

     A. memperjelas informasi 

     B. memotivasi siswa  dalam belajar 

     C. mengembangkan kemampuan berkomunikasi   



     D. memberi petunjuk pada siswa 

5.  Manfaat  LKS  pada pelajaran IPA adalah sebagai berikut, kecuali..... 

     A. mengembangkan kemampuan berkomunikasi pada siswa 

     B. mengembangkan keterampilan proses siswa 

     C. menjadikan siswa aktif  mendengarkan guru 

     D. petunjuk bagi siswa untuk mencari tahu 

      

BALIKAN  & TINDAK  LANJUT 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang 

terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 

terhadap materi Kegiatan  Belajar 3. 

 

Rumus  

                                       

Tingkat penguasaan =  Jumlah jawaban Anda yang benar  X 100% 

                                                              5 

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89%  = baik 

70% - 79% = cukup 

        < 70% = kurang 

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan bahan belajar mandiri selanjutnya. Bagus!  Tetapi apabila 

tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan 

Belajar 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

 

 

 



KUNCI  JAWABAN  TES  FORMATIF  BBM-7 

 

Tes Formatif 1. 

1. B  baca kembali pengertian media pembelajaran 

2. A baca kembali kegunaan mikroskop 

3. C baca kembali kegunaaan globe dalam belajar IPA 

4. B baca kembali tentang charta 

5. C baca kembali cara memelihara magnet 

 

Tes formatif 2 

1. B  lihat alat dan bahan yang digunakan 

2. B baca kembali pengertian charta 

3. D baca kembali alat sederhana 

4. C baca kembali buku paket IPA 

5. A baca kembali prinsip-prinsip kerja jam matahari 

6. A perhatikan alat dan bahan yang digunakan kemudian tarik kesimpulan 

 

Tes formatif 3 

1.  B   untuk topik gunakan huruf tebal 

2.  C   tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar 

3.  A  agar siswa mudah menyimpulkan sebaiknya ada kata-kata penuntun 

4.  C    untuk mngembangkan kemampuan berkomunikasi sebaiknya diberi 

masalah 

5.  C   LKS membuat siswa aktif belajar bukan aktif mendengarkan guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSSARIUM 

 

Konsepsi                   :  cara seseorang menerima informasi atau pengetahuan 

Konstruktivisme       :  paham yang emmandang bahwa pengetahuan dapat 

dibangun sendiri oleh siswa 

Media pembelajaran :  alat yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep 

yang dipelajari 

Konsep                     :   sesuatu yang diterima oleh pikiran yang umum dan 

abstrak, misalnya konsep energi 

Produk  IPA             :   produk IPA merupakan hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh para saintis 

Proses Sains             :   proses yang dilakukan oleh para saintis untuk memecahkan 

masalah melalui keterampilan berpikir dan bekerja 

Metoda                     :  cara operasional yang dilakukan guru di runag kelas agar 

siswanya mudah memahami konsep yang dibelajarkan 

Tundra                      :  padang lumut yang terdapat di kutub 

Film animasi            :  film yang seolah-olah hidup, pada media pembelajaran 

biasanya film animasi digunakan untuk memperjelas 

konsep yang abstrak seperti peredaran darah pada tubuh 

manusia 

Akses                       :  jalan masuk 

Internet                    :  jaringan teknologi informasi yang dapat dihubungkan ke 

berbagai tempat di dunia untuk mengakses informasi 

Serbuk sari               : sel kelamin jantan pada tumbuhan 

Kreatif                      : memiliki banyak gagasan  dan ide atau dapat juga 

keterampian  membuat sesuatu yang baru dari yang sudah 

ada 
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