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PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 

Pendidikan IPA dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang konsep IPA, prinsip IPA, serta mengembangkan keterampilan proses 

dan  sikap ilmiah.  Hal  tersebut  sesuai dengan hakekat IPA yang mencakup 

proses, produk, dan sikap ilmiah. 

Pendekatan keterampilan proses dalam pengajaran IPA  sangat cocok 

untuk digunakan karena sesuai dengan hakekat IPA. Tidaklah  mungkin guru 

memberikan seluruh konsep IPA kepada siswa selama pembelajaran di 

sekolah. Bekal keterampilan  proses pada siswa membuat  siswa berperan 

sebagai ilmuwan,  sehingga  diharapkan  siswa dapat mengembangkan 

pengetahuannya  melalui proses-proses sains baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

Sebagaimana tersurat di dalam GBPP IPA SD, pengajaran Bidang  studi  

IPA  di  tingkat Sekolah Dasar mempunyai tujuan agar    siswa    memahami   

konsep-konsep   IPA   dan   saling keterkaitannya, mampu menerapkan 

metode ilmiah yang sederhana, bersikap  ilmiah di dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya, dan menyadari kebesaran Penciptanta. 

Jika ditinjau dari fungsinya, maka Bidang Studi IPA dimaksudkan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan  dengan  

keterampilan  proses  serta  mengenal dan memupuk  rasa cinta terhadap 

alam sekitar sehingga menimbulkan rasa cinta dan kagum terhadap 

Penciptanya. 
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Untuk dapat mengajarkan IPA sesuai dengan tuntutan seperti  di atas, 

maka diperlukan proses belajar-mengajar yang dapat mendukung terlatihnya 

keterampilan proses bagi siswa.  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar-mengajar  

tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana berupa Alat Peraga IPA yang 

berupa KIT IPA untuk SD dan mengirimkannya ke SD.  Namun berdasarkan 

hasil penelitian bahwa belum semua guru SD memanfaatkan alat peraga 

yang telah dimilikinya tersebut. 

Berbagai kendala yang dijumpai dalam pemakaian alat peraga dalam 

proses belajar-mengajar IPA di SD antara lain: 

a.  Para Guru kurang mengenal alat-alat dalam KIT IPA SD. 

b.  Para Guru belum terlatih menggunakan alat peraga IPA. 

c. Para Guru tidak berani mencoba menggunakan KIT IPA SD yang 

tersedia karena takut rusak. 

Untuk mengurangi atau menghilangkan kendala tersebut, Universitas 

Negeri Yogyakarta  sebagai  lambaga  pendidikan  penghasil guru dengan  

berbagai  potensi  yang  ada, perlu memberikan bantuan untuk  

menanganinya.  Bantuan  tersebut  dapat berupa kegiatan yang dapat 

memberi dorongan, pelatihan penggunaan KIT IPA SD. 

B. Tujuan 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk: 

a.  Mengenalkan penggunaan alat-alat peraga dalam KIT IPA SD. 

b.  Memberi dorongan kepada para guru agar berani  menggunakan KIT 

IPA SD. 

c. Memberi latihan merakit dan menggunaan KIT IPA SD  dalam 

proses belajar-mengajar IPA di SD. 

d. Memperkenalkan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lembaga 

pendidikan yang  memiliki  berbagai  potensi  dalam membantu para 

guru dalam menangani masalah pendidikan dan pengajaran. 

C. Manfaat 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan manfaat  bagi 

para guru SD, sekolah, dan para dosen pelaksana, serta bagi Universitas 

Negeri Yogyakarta, yaitu: 
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a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para guru SD  

dalam  menggunakan  KIT  IPA  SD  dalam proses belajar-

mengajar IPA. 

b. Terjalinnya kerjasama antara Guru, Dosen, Sekolah, dan UNY 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD. 

c. Meningkatkan sosialisasi UNY di masyarakat dengan 

memperkenalkan potensi dan layanan yang dapat                  

diberikan kepada masyarakat. 

 

MATERI DAN BENTUK KEGIATAN 

A. Materi Kegiatan 

Kegiatan pelatihan penggunaan kit IPA SD ini merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari proses pembelajaran IPA SD. Sesuai pendekatan 

pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum berbasis kompetensi yang 

akan diberlakukan pada tahun 2004 mendatang, maka materi pelatihan ini 

meliputi : 

1. Diskusi informasi latar belakang dan pendalaman materi IPA SD 

2. Diskusi informasi tentang pendekatan konstruktivisme dan 

pembelajaran kontekstual untuk mata pelajaran IPA. 

3. Kecenderungan pemikiran tentang: proses belajar, transfer belajar, 

siswa sebagai pembelajar, dan pentingnya lingkungan belajar 

4. Contoh model pembelajaran konstruktivisme (siswa menemukan 

bukan membuktikan) untuk beberapa topik pilihan 

5. Mengenal dan menyiapkan beberapa percobaan IPA menggunakan 

Kit IPA SD (Kit Merah), meliputi percobaan tentang: energi dan katrol, 

pemuaian, pemantulan dan pembiasan cahaya, kelistrikan dan 

kemagnetan. 
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6. Diskusi dan tanya jawab tentang berbagai permasalahan IPA dan 

cara pengajarannya. 

B. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa: 

a. Diskusi informasi tentang latar belakang materi IPA SD. 

b. Diskusi informasi tentang metode pembelajaran IPA SD 

c. Demonstrasi tentang model pembelajaran konstruktiviasme dan 

pendekatan kontekstual 

d. Diskusi informasi tentang menyusun dan merangkai alat peraga 

dalam KIT IPA yang tersedia di SD. 

e. Kerja kelompok terbimbing dalam menyusun, merangkai, dan 

menggunakan KIT IPA SD. 

C. Sasaran 

Sasaran pengabdian  masyarakat ini adalah guru-guru IPA SD Jetisharjo 

I dan II, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Kegiatan dapat diikuti oleh 20 

orang guru termasuk 2 orang Kepala Sekolah SD Jetisharjo I dan II. 

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini para peserta memiliki 

pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme dan 

kontekstual menggunakan kit IPA SD yang telah dimiliki maupun alat dan 

bahan yang diperoleh di lingkungan sekolah. 

 

HASIL KEGIATAN DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Kegiatan 

Kegiatan pelatihan dimulai dengan persiapan yang meliputi telaah 

terhadap Kit IPA SD yang dipinjam dari sekolah. Selanjutnya dipersiapkan 
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suatu model pembelajaran dengan metode “penemuan” atau konstruktivisme 

dan bahan pelatihan merangkai dan menggunakan peralatan pada kit IPA 

SD. 

Hasil kegiatan ini meliputi : 

1. Teori Pembelajaran dan Lembar Panduan 

a. Materi pengenalan pembelajaran kontruktivisme dan pendekatan 

kontekstual 

b. Lembar panduan percobaan IPA SD 

2. Kegiatan pelatihan 

a. Diskusi informasi tentang latar belakang/pendalaman materi IPA 

SD 

b. Diskusi informasi tentang teori pembelajaran konstruktivisme dan 

pendekatan kontekstual 

c. Pelatihan merangkai dan melakukan percobaan IPA SD 

menggunakan peralatan dalam kit IPA SD 

d. Demosntrasi pembelajaran konstruktivisme dan pendekatan 

kontekstual 

Para guru bahkan Kepala Sekolah sangat antusias dalam mengikuti 

pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta sebanyak 20 orang guru, 

termasuk 2 orang Kepala Sekolah yang mengikuti seluruh kegiatan sampai 

akhir. Para guru dengan senang mencoba alat-alat dalam Kit IPA SD yang 

nampaknya sementara ini belum banyak digunakan di dalam proses 

pembelajaran. 
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Diskusi berlangsung semarak, baik berkaitan dengan latar belakang 

materi, teori belajar, maupun percobaan IPA SD. Hal ini menunjukkan bahwa 

rasa ingin tahu dan ingin maju.  

Dari hasil evaluasi, secara umum peserta menilai bahwa kegiatan 

semacam ini sangat bermanfaat bagi para guru, perlu diteruskan pada masa 

mendatang, dan dengan waktu yang lebih panjang agar lebih leluasa dalam 

mempelajari penggunaan kit IPA SD. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan penilaian peserta serta tim pengabdian 

pada masyarakat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. SD Jetisharjo I dan II masing-masing memiliki 5 buah kit IPA SD yang 

belum banyak digunakan dalam proses pembelajaran IPA. 

Berdasarkan pemantauan tim PPM, para guru perlu dibimbing dalam 

menggunakan kit IPA tersebut 

2. Para guru dengan antusias dalam menerima informasi, diskusi, dan 

berlatih menggunakan alat-alat IPA SD dalam pembelajaran 

berdasarkan “penemuan” (konstruktivisme) dan pendekatan 

kontekstual 

3. Meskipun dalam kit IPA SD sudah ada buku panduannya, namun 

pelatihan penggunaannya masih diperlukan 
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