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Oleh : Suyitno, Ratnawati, Budiwati, Sudarsono dan Satino

ABSTRAK

Kegiatan PPM ini bertujuan untuk membantu guru IPA SD di Kodia
Yogyakarta mengenal macam-macam media peraga IPA-Biologi dan
meningkatkan kemampuan guru mengembangkan media peraga dan organisasi
kegiatan mengunakan media peraganya (LKS).

Kegiatan PPM dirancang dengan kegiatan tutorial dan workshop, dengan
sasaran 25 guru IPA SD di Kodia yogyakarta yang ditetapkan secara random yang
diperluas dengan mengundang guru-guru IPA SD cabang dinas Banguntapan.
Materi kegiatan meliputi (1) media pembelajaran IPA, (2) macam-macam media
realia, alternatif permasalahan dan praktek penggunaan dalam kegiatan
pengamatannya, (3) macam-macam alat peraga IPA-biologi, pembuatan media
peraga dan pengembangan LKS-nya. Indikator keberhasilannya adalah
kemampuan guru membuat (”merangkai”) media peraga yang fungsional,
melakukan uji coba media peraga dan kemampuannya menyusun LKS yang
relevan.

Kegiatan PPM dilaksanakan pada 18 Agustus 2007, dengan dihadiri 32
orang dari 36 guru yang diundang, terdiri dari 16 guru IPA Kodia, ditambah
dengan 16 guru dari wilayah Cabang Dinas Banguntapan. Hasil kegiatan PPM
secara umum adalah sbb :
1. melalui kegiatan tutorial para guru merasakan memperoleh tambahan

wawasan dan pengalaman yang sangat bermanfaat tentang media
pembelajaran IPA, macam-macam bentuk dan prinsip-prinsip
pengembanganya.

2. melalui kegiatan pengamatan bermacam-macam obyek segar maupun awetan,
para guru merasakan mendapatkan wawasan tentang macam-macam obyek
biologi dan cara penggunaanya untuk pembelajaran IPA di sekolah.

3. melalui workshop pembuatan alat peraga IPA khususnya aspek biologi, para
guru merasakan mendapat tambahan wawasan dan pengalaman yang relevan
dengan kurikulum IPA SD, dapat membuat (merangkai) dan melakukan uji
coba alat dan menyusun LKSnya.

Berdasar tanggapan para peserta dapat disimpulkan bahwa secara umum, kegiatan
pelatihan sangat menarik, relevan dan sangat bermanfaat. Peserta memandang
perlu kegiatan pelatihan ini diteruskan dan akan keberlanjutannya.



The  Improvement of Teaching Ability in Developing
 Media for Elementary School Science – Biology

Teaching in Kodya Yogyakarta

By : Suyitno, Ratnawati, Sudarsono, Budiwati, & Satino.

Abstract

The program of community field service aims to assist elementary
school teachers in recognizing many types of teaching media for science –
biology, and improving teachers capacity in developing teaching media
and organizing the activity.

The activity consisted of tutorial and workshop, involvin as
elementary school science teachers in Kodya Yogyakarta, who were
randomly selected. Some elementary school science teachers from Cabang
Dinas Kecamatan Bagnuntapan were also invited. The subject trained
were :

1. Science media
2. Realia, problem alternatives and the usage in observation
3. Various types of science – biology media, making media and developing

worksheets.

The success indicators are teachers  are able in making fungsional media, trying
out the media and composing relevant worksheets.

The activity was conducted in 18 August 2007, and attended 32 participants, 16
science teachers of Kodya Yogyakarta and the rest were from Cabang Dinas Kecamatan
Banguntapan.

The results of the programs are as follows:
1. Tutorial Activity

Teachers gain new perspective and useful experience on science teaching
media, many different forms and principles of the development

2. Observation Activity
Teachers obtain new knowledge by observing fresh and biology objects, and the
usage in science teaching in schools.

3. Workshop Activity
Teachers obtain new knowlwdgw and relevant experience in constructing and
trying out the media, moreover they can make the worksheet.

Based on participant impression it can be generally concluded that training is
interesting relevant and useful. They suggested that such training should be scheduled
as regular activity.

PENDAHULUAN



Kualitas  pembelajaran  IPA SD secara umum  masih  perlu terus

diperjuangkan. Dari pengamatan di lapangan, baik SD-SD di Kodia maupun

daerah lain di DIY, para guru masih cenderung membelajarkan IPA secara

teoritis, bahkan tanpa media peraga. Walaupun upaya peningkatan kualitas Guru

IPA SD sudah lama dilakukan, namun masih banyak guru yang belum mendapat

kesempatan pelatihan yang memadahi atau pelatihan bagi guru-guru SD inti tidak

mengimbas kepada guru lain karena kegiaran KKG tidak efektif. Idealnya,

pembelajaran  IPA harus menciptakan  kondisi  agar siswa belajar memecahkan

masalah. Sund (1989:5) menegaskan bahwa hakekat  IPA merupakan

proses, produk dan sikap ilmiah. IPA berkembang  sebagai  hasil

observasi  terhadap  gejala  alam. Konsep  IPA  dikembangkan berdasar

pada  fakta-fakta  ilmiah. Sains (IPA) mempelajari  sistem  jagad  raya

melalui  koleksi  data  yang dikumpulkan lewat hasil observasi dan

dikontrol lewat kegiatan eksperimen. Belajar IPA melibatkan  kegiatan

operasi mental,   ketrampilan   memperlakukan   obyek,    pengamatan,

pengukuran,   penghitungan,   dan   cara   pendekatan   dalam

memecahkan masalah IPA.

Lebih lanjut Sund (Moh. Amien, t.th: 20-21 )  menyatakan bahwa

IPA merupaka aktivitas manusia dalam mencapai kebenaran dengan

mengguanakn  metode ilmiah.  IPA  mampu  mempengaruhi pikiran

manusia dan tatacara hidupnya. Manusia belajar  dari berbagai

pengalaman  melalui  pancainderanya.  Berkembangnya alat-alat  bantu

lebih memperluas  cakrawala  dan  kemampuan indera manusia dalam

mengamati gejala alam.

Rumusan tujuan pengajaran IPA menurut kurikulum SD  1994



tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pandangan Sund.  Untuk

tingkat  sekolah  dasar  Sund (1989 :  10)  menyatakan  bahwa proses

ilmiah meliputi kemampuan / ketrampilan  :  Melakukan observasi,

mengklasifikasikan, mengukur, menyusun  hipotesis atau dugaan

sederhana, mendeskripsikan, merumuskan kesimpulan data,

menemukan dan merumuskan masalah,  menyusun  rancangan

eksperimen sederhana, melakukan eksperimen dan  memformulasikan

produk IPA dari data.

Mengingat  bahwa IPA berkembang sebagai hasil  observasi

terhadap  gejala  alam, maka mutlak diperlukan  adanya  usaha

penanaman  ketrampilan penggunaan alat indera dan alat  bantu

pengungkap  gejala  alam sejak  dini.  Penggunaan  pendekatan

ketrampilan proses pada anak SD menunjukkan kesesuaian dengan sifat

/ karakeristik anak SD yang tingkat perkembangan  mentalnya  masih

berada pada fase konkrit (Piaget dalam  Biehler dan Snowman, 1986 : 348-

351).

Siswa SD berada pada fase usia bermain. Menilik usianya,

menurut  teori  Piaget,  perkembangan mental  siswa  SD  masih berada

pada  tahap  operasi konkrit  (Biehler  dan  Snowman, 1986:348-351).

Jangkauan pengenalan gejala alam masih  sangat terbatas pada gejala

yang terdapat di lingkungannya. Berdasar hakekat IPA dan karakteristik

siswa tersebut, membawa konsekuensi dalam proses pembelajarannya.

Media peraga IPA dimaksudkan  untuk   membantu para  guru

IPA   menyajikan gejala-gejala (fakta tentang objek) IPA-Biologi yang

dipelajari,  Media peraga mulai dari peraga yang sangat sederhana sampai

bentuk rangkaian alat yang lebih kompleks (alat peraga).  Media peraga



yang sederhana dapat berupa benda  yang sekedar menunjukkan gejala

structural yang mudah disiapkan. Misalnya peraga berupa model, torso

atau  realia. Realia awetan sangat efektif dan penting untuk media

pembelajaran IPA basi siswa yang masih berfikir konkrit (fase konkrit

munurut teori Piaget). Peraga ini sangat penting disediakan terutama

untuk obyek-obyek biologi yang sukar ditemukan dan terbatas

jumlahnya, atau berada di tempat yang jauh sehingga sulit untuk

dijangkau dalam penyediaannya. Peraga yang lebih kompleks adal;ah

berupa serangkaian alat untuk memunculkan gejala pada obyek biologi.

Misalnya, peraga untuk respirasi tumbuhan, fotosinttesis, transportasi zat,

kerja kelep jantung, peredaran darah, dsb.

Untuk tingkat  pendidikan dasar, keterampilan proses sain (Sund,

1989 :10) antara lain meliputi keterampilan  melakukan observasi,

mengklasifikasikan, mengukur, menyusun hipotesis atau dugaan

sederhana, mendeskripsi gejala, merumuskan kesimpulan data,

menemukan dan merumuskan masalah,  menyusun  rancangan

eksperimen sederhana, melakukan eksperimen dan  memformulasikan

produk IPA dari data. Hal ini sangat ideal dijangkau dengan

menginteraksikan siswa dengan gejala pada objek dan permasalahan

biologi secara langsung melalui kegiatan observasi atau bahkan

percobaan. Namun dengan berbagai keterbatasan yang ada, hal itu dapat

dihantarkan secara tidak langsung, yaitu dengan menghadapkan siswa

dengan media.

Penyajian media peraga pada pembelajaran Biologi dapat

mengembangkan keterampilan anak dalam hal pengamatan, mendiskripsi

gejala benda maupun peristiwa, mengukur, mengklasififkasi, menemukan



masalah, menginterpretasi data, dst. Keuntungan penggunaan media

antara lain adalah :

1) Efektif mengenalkan gejala-gejala biologi pada objek secara langsung

2) Memberi pengalaman yang konkrit tentang gejala-gejala dan

permasalahan pada objeknya yang sangat sesuai dengan alam

perkembangan mental siswa.

3) Media peraga (alat peraga) dapat dibuat dengan bahan-bahan yang

sederhana tetapi tetap fungsional

4) Media yang sekedar untuk menunjukkan gejala structural tentang objek

mudah disiapkan dalam bermacam-macam bentuk seperti media realia

baik segar maupun awetan (termasuk pula bioplastik) atau model.

5) Alat peraga cukup efisien, karena pembuatannya tidak membutuhkan

beaya besar

Untuk dapat mengembangkan kegiatan dan media peraga IPA, selain

dibutuhkan dana, juga kemauan, kemampuan dan keterampilan guru. Di

lapangan,  banyak guru  memiliki  kemauan  yang sungguh, tetapi belum memiliki

keterampilan  dan  kreativitas  yang  cukup untuk mengambangkan aktivitas dan

media  peraga. Pengembangan kegiatan dan media peraga harus sesuai kebutuhan

kurikulum, karena itu perlu identifikasi permasalahan dan kebutuhan media

peraganya.

Pada Kurikulum SD (Departemen Pendidikan Nasional, 2004), IPA

diberikan mulai dari kelas 3 – 6. Berdasar kurikulumnya, khususnya untuk aspek

biologi, terdapat banyak permasalahan pembelajaran dan media peraganya yang

perlu disiapkan. Di antaranya adalah peraga untuk topik makhluk hidup bernafas,

alat pernafasan pada manusia, tumbuhan berfotosintesis, penyerapan dan

penguapan, alat peredaran darah, dsb. Selain mengembangkan media peraga,

perlu pula dirancang lembar kegiatan siswa nya (LKS). Terkait dengan hal

tersebut, permasalahannya adalah :



1. Bagaimana membantu guru mengenal macam-macam media peraga IPA-

Biologi,

2. Bagaimana meningkatkan kemampuan guru mengembangkan media

peraga dan organisasi kegiatan (LKS) mengunakan media peraganya.

Untuk   itu  sangat  perlu  membantu  para  guru meningkatkan

kemampuan,  keterampilan serta kreativitas guru mengembangkan peraga, baik

dari KIT yang telah ada maupun membuat sendiri. Strategi kegiatan yang dipilih

adalah tutorial dan workshop (pelatihan) dengan mengangkat beberapa topik

sesuai kurikulum, dengan sasaran 25 guru IPA SD di Kodia Yogyakarta.

MATERI DAN METODA

A. Kerangka Pemecahan Masalah

1. Berdasar dari modal dasar yang dimiliki/ tersedia:

a. Adanya minat guru yang sangat besar untuk mendapatkan pelatihan

membuat media peraga IPA-Biologi.

b. Adanya dukungan Pimpinan Sekolah dalam penyediaan alat dan

bahan yang murah dan sangat terjangkau,

c. Adanya kesungguhan para guru untuk melakukan inovasi untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA

d. Media peraga IPA SD dapat dibuat dari bahan bekas yang murah dan

mudah didapat.

e.  Telah  tersedianya  forum  komunikasi  antar   guru (KKG atau

gugus-gugus)

2. Ketersediaan Sumber Daya

Untuk  membantu  para  guru  dibutuhkan  nara   sumber sebagai

konsultan  atau tutor. Dalam hal ini,  di  FMIPA UNY   Yogyakarta

memiliki  cukup tenaga  (Dosen)   dan sejumlah  teknisi  yang  memadahi

untuk membimbing   dan membantu para guru dalam mendayagunakan



dan  mengembangkan media peragaIPA yang ada di sekolah.

3. Strategi Pemecahan Masalah

a. Membangun  kerjasama yang baik  dengan  lembaga terkait yakni

antara UNY, khususnya melalui LPM  dengan Dinas, Cabang Dinas,

para penilik  sekolah  dan dengan para kepala  sekolah.

b. Sebagai  wahana  pertemuan pembinaan  digunakan  forum

kelompok  kerja  guru (KKG) untuk  sejumlah  pertemuan sesuai

kebutuhan.

c. Agar aktivitas ini dapat langsung dirasakan guru, maka  media

peraga yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kalender

akademik sekolah.

d. Agar  layanan yang terbatas ini dapat berdampak  lebih luas

(mengimbas)  maka  fokus  sasaran   pembinaannya adalah  para

guru yang masih muda atau para guru  dari SD Inti untuk setiap

gugus yang ada.

e. Kegiatan  ini cocok dilakukan dalam bentuk tatap  muka untuk

pendalaman materi dan workshop untuk membuat  /

mengembangkan media peragaIPA berdasar KIT yang ada di

sekolah.

B. Khalayak Sasaran

Sebagai  khalayak  sasaran kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  ini

adalah  para  guru  SD  Negeri  di  Kodia Yogyakarta.  Dalam  hal ini guru  yang

dijadikan  sasaran dibatasi  untuk  guru kelas 5. Pemilihan/  penetapan  guru

dilakukan dengan beberapa pertimbangan : 1) masih muda, 2) mengajar  IPA,  3)

Aktif mengikuti kelompok kerja guru (KKG), 4) Terutama guru dari SD  Inti,

atau merupakan guru tutor,  dan  5) pemerataan menurut wilayah (proporsif).



Jumlah guru sasaran  sebanyak 25 orang. Guru kelas 6 tidak digunakan  sebagai

sasaran karena dikawatirkan mengganggu persiapan EBTA.

C. Metode Kegiatan

1. Tutorial, bertujuan untuk :

       a. Menambah  bekal  materi  biologi sesuai kurikulum IPA SD yang

berlaku.

c. Dasar-dasar pembuatan alat peraga IPA

d. Dasar-dasar pembuatan media peraga berupa model atau realia

segar maupun awetan (basah, kering atau bioplastik)

2. Workshop, bertujuan untuk :

a. Merancang  peraga susuai konsep dasar yang hendak dicapai,

b. Praktek pembuatan media Peraga IPA-Biologi :

1) Alat-alat peraga IPA untuk materi seperti peraga fotosinrtesis,

peraga bernapas, peraga respirasi, model suksesi, model

perkembangan, dsb)

2) Pembuatan media peraga berupa model atau realia)

c. Merancang strategi pembelajaran dan penggunaan peraganya.

d. Implementasi peraga di sekolah

e. Monitoring dan evaluasi

f. Penyusunan laporan hasil kegiatan

D. Rancangan Evaluasi



     Indukator keberhasilan yang digunakan untuk menilai keberhasilan

adalah :

a.  Guru dapat membuat satu atau beberapa alat peraga IPA dari alat dan

bahan yang murah tetapi fungssional

b.  Guru dapat melakukan menggunakan atau melakukan uji coba media

peraga yang dibuat / dirangkainya.

c.  Guru dapat merancang kegiatan pemecahan masalah dengan media

peraga yang dalam bentuk LKS.

Untuk monitoring, instrumen yang digunakan adalah :

1. Pedoman   observasi   untuk   mengamati keaktifan guru dalam

pelatihan

2. Hasil unjuk kerja, dengan menilai media peraga dan LKS yang

dihasilkan.

3. Tanggapan dari peserta untuk melihat kemanfaatan pelatihan bagi

guru.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dilaksanakan bulan Agustus 2007, mengundang 25

guru IPA SD di Kodia Yogyakarta, diperluas dengan mengundang 16 guru IPA

SD dari wilayah Bantul Yogyakarta. Dari sejumlah guru yang diundang, hadir 32

orang guru, terdiri dari 16 guru dari kodia dan 16 guru dari wilayah Bantul.

Kegiatan meliputi tutorial tentang (1) media pembelajaran dan bentuk-bentuknya,

(2) macam media peraga yang berupa media realia segar dan awetan, alternatif

pengembangan kegiatannya dan praktek pengamatan,  (3) Macam-macam alat

peraga IPA sesuai kurikulum IPA SD, khususnya untuk aspek biologi, (4) praktek

pembuatan alat peraga dan uji cobanya serta (5) merancang kegiatan penggunaan

alat peraga yang dituangkan dalam bentuk LKS.

Berdasar beberapa indukator keberhasilannya, kegiatan PPM program

penerapan IPTEKS ini dapat dilaksanakan dengan cukup berhasil walaupun ada

beberapa  kendala, terlihat dari sebagian besar target dapat dicapai, yaitu :

a.  Guru dapat membuat (merangkai) satu atau beberapa alat peraga IPA dari

alat dan bahan yang murah yang disediakan, tetapi alatnya cukup

fungssional.

b. Guru dapat memahami macam-macam objek biologi, khususnya organ-

organ tumbuhan,  melalui praktek pengamatan langsung dengan realia segar

maupun awetan (basah, kering atau bioplastik), serta memahami pemilihan

objek sesuai permasalahan pembelajarannya.

d. Guru dapat membuat (merangkai susunan alat) dan menggunakan media

peraga Biologi, khususnya macam-macam peraga pernafasan / respirasi dan

peraga fotosintesis). Di samping itu juga dikenalkan media peraga untuk

mengungkap   transpirasi, volume udara pernafasan dan kemampuan tanah

memegang air).

e. Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran untuk implementasi media

peraga yang dihasilkannya yang dituangkan dalam LKS

Tanggapan para peserta terhadap kegiatan pelatihan sangat positip (Tabel

1), yang menunjukkan bahwa walaupun banyak peseerta yang telah cukup

pengalaman terkait dengan media peraga, namun masih sangat membutuhkan



pemberdayaan untuk memperluas wawasan dan pengalamannya dalam hal

pengembangan media peraga IPA.

Tabel 1. Tanggapan Guru terhadap Kemanfaatan Kegiatan Pelatihan

No Hal kemanfaatan Menyatakan

ya ( % )

1 Materi pelatihan dapat membuka wawasan baru tentang media
peraga IPA-Biologi

100

2 Materi pelatihan dapat membuka wawasan dalam melihat
alternatif permasalahan pembelajaran IPA-Biologi  SD

100

3 Materi pelatihan menambah pengalaman merancang alat peraga
IPA-Biologi

100

Materi pelatihan memberi pengalaman membuat  media peraga
IPA-Biologi dengan bahan-bahan sederhana

100

4 Materi pelatihan memberikan keterampilan dalam cara
menggunakan media peraga

100

5 Kegiatan pelatihan menambah pengalaman dalam melihat
alternatif strategi penggunaan media peraga dalam
pembelajaran di kelas

100

6 Kegiatan pelatihan menambah pengalaman bagaimana
menyusun LKS untuk mengarahkan siswa belajar dengan
menggunakan media peraga

96,5

7 Pelatihan menambah wawasan dalam menganalisis topik-topik
pembelajaran IPA-Biologi SD yang membutuhkan media peraga

100

8 Materi pelatihan menambah pengalaman melihat   alternatif
cara menggiring siswa memahami konsep dengan media peraga

100

9 Materi kegiatan relevan dengan kebutuhan guru untuk
pengembangan pembelajaran di sekolah

100

10 Kegiatan pelatihan mudah diikuti atau ditangkap tujuannya. 100

Dari Tabel 1 nyata bahwa kegiatan pelatihan sungguh dirasakan

bermanfaat, menantang, menarik dan sangat dibutuhkan para guru.

Hampir pada semua aspek, 100 % guru merasakan kemanfaatannya. Hal

itu menunjukkan bahwa pengalamanyang telah dimiliki terkait dengan

media peraga baru sebatas mengenal. Pada umumnya para peserta masih

sangat membutuhkan pendalaman, peningkatan kemampuan dan

keterampilan mengembangkan media peraga, terutama dalam hal (1)

merangkai dan menggunakan peraga, (2) merancang peraga yang dalam

hal ini sangat membutuhkan kreativitas guru, menyusun LKS sendiri dan



mengembangkan pembelajaran IPA. Kesan-kesan yang disampaikan

(Tabel 4) sangat menarik untuk ditindak lanjuti.

Tabel 4. Kesan-kesan Para Peserta Pelatihan
N0 Kesan :
1 Kegiatannya bagus, menarik dan perlu diteruskan secara berkesinambungan
2 Kegiatan kelompok dalam pelatihan lebih dioptimalkan
3 Membuka wawasan ternyata alat peraga tidak harus beli, tidak mahal dan

peraga yang rumit dapat disederhanakan. Hal yang dibutuhkan adalah
kreativitas guru

4 Waktu pelatihan masih kurang, perlu diadakan secara berkala dan progresif
5 Mohon ada tindak lanjut untuk pendalaman materi
6 Materi pelatihan perlu diperluas
7 Benar-benar bermanfaat dalam menambah keterampilan menggunakan peraga

Tampaknya pengembangan media peraga di kalangan para guru

tidaklah mudah untuk segera dapat diterapkan secara efektif, mengingat

adanya beberapa kendala yang dirasakan (Tabel 5) , walaupun sifatnya

sangat relatif. Alasan klasik adalah saratnya materi yang memaksa guru

untuk lebih fokus pada penyelesaian target materi. Akibatnya memang

pembelajaran IPA lebih dominan dikembangkan dengan ceramah (sejarah

IPA). Melalui modifikasi atau simplifikasi alat peraga dengan bahan yang

murah, kendala dana dan tidak tersedianya lab sebenarnya tidak menjadi

masalah lagi. Sedang kendala lain akan dapat teratasi bila para guru

memiliki motivasi / kemauan yang besar. Sedangkan faktor kemampuan

terus terasah dengan pengalamannya mencoba dan melakukan dalam

praktek pembelajaran yang dikelolanya.

Tabel 5.  Kendala yang Pengembangan Media Peraga di Sekolah
Kendala yang Bapak/ Ibu alami :
1. Keterbatasan wawasan, kurangnya pelatihan
2. Keterbatasan dana, tidak ada lab
3. Terbatasnya waktu, diutamakan mengejar target materi
4. Tidak ada referensi / pengarahan dari tenaga ahli
5. Tidak ada perhatian sekolah untuk membuat alat peraga
6. KKG kurang efektif / komunikasi dalam KKG kurang
7. Alat peraga rusak / media terbatas



KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasar beberapa indukator keberhasilannya, kegiatan PPM proram

penerapan IPTEKS ini dapat dilaksanakan dengan cukup berhasil

walaupun ada beberapa  kendala, terlihat dari sebagian besar target

dapat dicapai, yaitu :

a.  Guru dapat membuat (merangkai) alat peraga IPA dari alat dan

bahan yang murah yang disediakan, tetapi alatnya cukup

fungssional.

b. Guru dapat membuat dan menggunakan media peraga Biologi,

khususnya macam-macam peraga pernafasan dan  peraga

fotosintesis, transpirasi dan penyerapan zat. Di samping itu juga

dikenalkan peraga untuk mengungkap  transpirasi, volume udara

pernafasan dan kemampuan tanah memegang air).

c. Guru dapat merancang strategi pembelajaran (kegiatan) untuk

implementasi media peraga yang dihasilkannya berupa LKS

B. SARAN

1. Dinas perlu terus mendorong efektivitas KKG sebagai forum untuk

sharing pengalaman dan pemberdayaan guru

2.  Dinas perlu memberi apresiasi terhadap setiap bentuk usaha guru

meningkatkan kualitas pembelajarannya

3.   Memfasilitasi terselenggaranya forum-forum pemberdayaan para

guru
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