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KATA PENGANTAR

             Pujui syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhana Wataala, atas segala rahmat 

dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat beraktifitas dalam 

kehidupan kita sehari-hari. Rasa syukur pula kami haturkan  karena izinnyalah sehingga karya 

tulis ini kami dapat selesaikan sesuai waktu yang telah kami rencanakan. Karya tulis ini adalah 

merupakan pengalaman penulis dalam proses pembelajaran, dan telah kami deskripsikan 

dalam bentuk makalah dengan harapan dapat berimbas kepada pembaca khususnya kepada 

teman-teman guru sekolah dasar.     

              Karya tulis ini adalah deskripsi tentang rancangan pembelajaran sains yang 

menyenangkan dengan pemanfaatan media sederhana yang kami rancang sendiri untuk 

menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Karya tulis ini tercipta 

sebagai bentuk perhatian penulis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

selama ini, khususnya keterbatasan alat peraga yang memang merupakan fenomena umum 

yang terjadi wilayah KKG gugus III Kecamatan Rappocini.

             Mudah-mudahan karya tulis ini dapat memberi rangsangan kepada pembaca 

khususnya kepada guru sains untuk meningkatkan kreativitasnya dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan di negara kita. Dan tentunya karya tulis ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan, sehingga masih memerlukan perbaikan dan saran dari pembaca, oleh karena itu 

saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan.

            Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah yang senantiasa memberi 

motivasi untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran, termasuk keikut sertaan kami 

dalam Simpusium Guru dan Tenaga Kependidikan tingkat nasional tahun 2015  ini.

Penulis



iv

A B S T R A K

Abdul Kadir 2015. “Kereta Gantung Remot Cahaya Sebagai Media Pembelajaran 

Sains yang Menyenangkan Siswa Kelas VI SD Inpres BTN IKIP I Makassar “. Karya Tulis 

Ilmiah ini diajukan sebagai naskah  Lomba  Simposium Guru dan Tenaga kependidikan  

tingkat nasional  2015.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keefektifan inovasi pembelajaran dengan 

memanfaatkan kereta gantung remot cahaya sebagai media kreatif yang diimplementasikan 

melalui pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran sains di Kelas VI SD Inpres 

BTN IKIP I Makassar. Hasil inovasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu guru 

dalam membelajarkan siswa  terutama berkaitan dengan  pendekripsian hakikat,  arti penting 

dan penerapan materi tersebut.  Untuk menguji keberhasilan inovasi ini dilakukan tes yaitu tes 

hasil belajar, pengamatan dan angket. 

Hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini dilihat dari 

ketuntasan belajar yang ditentukan telah tercapai. Selain itu, skor hasil pengamatan kualitas 

proses pembelajaran  juga memenuhi standar yang diharapkan. Demikian halnya respon siswa 

terhadap pembelajaran ini dalam beberapa aspek sangat positif.  Oleh karena itu, dapat 

dinyatakan bahwa inovasi pembelajaran yang dilakukan dapat dinyatakan berhasil.

Kata kunci :   kereta gantung

         Remot cahaya
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru yang profesional adalah guru yang mampu menyajikan pembelajaran secara maksimal, 

memiliki etos kerja yang tinggi, selalu berinovasi dan mampu menyampaikan materi pembelajaran  

secara manualistik maupun modernis, tentunya seorang guru dituntut harus mampu menyesuaikan 

dengan keadaan, memadukan konsep teknologi dengan manualis dan selalu berinovasi untuk mencari 

jalan keluar dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam mengajar serta mampu memanfaatkan 

berbagai sumber belajar termasuk lingkungan sebagai objek pembelajaran.

Sebagai upaya menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan, seorang pendidik dituntut untuk mampu berinovatif dan kreatif dalam mengakomodir 

alat peraga yang tepat guna, murah dan mudah didapat sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, 

sehingga materi yang dipelajarai oleh peserta didik akan lebih mudah dimengerti dan difahami. 

Pendidikan akan berhasil apabila didukung oleh beberapa faktor yang harus dipenuhi diantaranya: 

Faktor tujuan, faktor alat, faktor pendidik, faktor anak didik, dan faktor melleau atau lingkungan. 

Dalam inovasi ini salah satu yang menjadi penekanan dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah 

membuat atau memodifikasi alat pembelajaran sains yaitu media yang mampu mengantarkan proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

Alat peraga sebagai media pembelajaran terkadang dijadikan suatu masalah oleh sebagian 

guru, dan terkesan selalu bertumpu pada bantuan pemerintah berupa KIT IPA, media elektronia, 

gambar-gambar, torso dan lain-lain. Hal tersebut berdampak pada pemebelajaran yang cenderung 

memanfaatkan hasil karya orang lain yang bersifat instan. Padahal guru yang profesional dituntut 

untuk berinovasi membuat media pembelajaran sendiri dengan bahan yang tersedia di lingkungan 

sekitar, dengan bahan yang sederhana, mudah didapat, biaya yang murah, dan hasilnya mengarah 

pada sasaran pembelajaran serta pembelajaran yang menyenangkan peserta didik.

Salah satu tujuan pengajaran sains pada kurikulum KTSP di sekolah dasar adalah (1) 

Pengembangan pengetahuan dan konsep-konsep sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 
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adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara sains lingkungan, teknologi dan masyarakat, (3) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah serta 

mebuat keputusan.

Perlu diketahui bahwa pembelajaran sains yang tepat bagi murid SD adalah harus sesuai 

dengan struktur kognitif anak, yaitu materi sains harus menyederhanaka konsep yang terstruktur 

sehingga mereka bisa membangun sendiri pola pikir maupun ide-ide tentang peristiwa alam yang 

diperole dari pengalaman mereka, karena proses perkembangan belajar murid SD memiliki 

kecenderungan beranjak dari hal-hal yang kongkrik ke hal-hal yang abstrak, yaitu memandang 

sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebutuhan melalui serangkaian proses.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil belajar sains dikembangkan terus 

menerus, seperti pengembanga kurikulum, peningkatan kemampuan guru, penyediaan buku ajar, dan

penyediaan alat peraga. Namun kenyataan di lapanga nampaknya hasil belajar sains secara umum 

masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan, diskusi 

dan observasi yang kami lakukan terhadap guru pada kegiatan KKG ditemukan bahwa keadaan 

pembelajaran sain adalah (1) masih banyak guru yang menekankan pembelajaran faktor ingatan 

kepada murid, (2) guru kurang melakukan praktikum, (3) guru kurang mampu menggunakan KIT 

yang ada di sekolah, (4) guru tidak mampu membuat alat peraga IPA sederhana, sehingga sangat 

jarang menggunakan media dalam pembelajaran sains, (5) guru belum mampu berinpropisasi dengan 

pembelajaran sains yang menyenangkan, sehinga anak tidak meminati pembelajaran sains di sekolah.

Diantara beberapa masalah yang dikemukakan di atas, penggunaan alat peraga adalah hal 

yang sangat mendasar, karena sesuai hasil wawancara yang kami lakukan kepada seluruh peserta 

KKG pada saat refleksi KKG bermutu hampir semua guru tidak pernah menggunakan alat peraga 

atau media yang dibuat sendiri oleh guru. Oleh karena itu kami mencoba membuat alat peraga sendiri 

dengan rangkaian yang sederhana dan murah, sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk 

memberikan eksperimen kepada siswa dalam membuktikan adanya beberapa konsep perubahan 

energi. Alat tersebut kami beri nama “Kereta Gantung  Remot Cahaya”. Hasil kreasi ini kami 

deseminasikan kepada teman-teman guru pada kegiatan KKG dengan harapan dapat memberikan 

motivasi untuk berkreasi dalam pembelajaran, khususnya pembuatan media pembelajaran sederhana 

bidang  sains.
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B. Fokus Pembahasan 

Yang menjadi subtansi pembahasan dalam karya tulis ini adalah pemanfaatan kereta gantung 

remot cahaya  sebagai alat peraga dalam pembelajaran beberapa perubahan energi. Kereta gantung 

ini adalah suatu alat bantu dalam pembelajaran untuk membuktikan bahwa  cahaya dapat digunakan 

sebagai remot untuk menggerakka sebuah benda (kereta gantung). Selama ini pembelajaran 

perubahan energi di sekolah dasar sangat jarang. Sangat jarang ditemukan alat di sekolah yang dapat 

dieksperimenkan kepada siswa tentang konsep perubahan energi gerak menjadi energi listrik, energi 

listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi bunyi, energi gerak menjadi energi listrik 

dan energi listrik menjadi energi panas.

Belajar IPA bukan hanya sekedar menghafalkan konsep dan prinsip IPA, melainkan dengan 

pembelajaran IPA diharapkan siswa dapat memiliki sikap dan kemampuan yang berguna bagi dirinya 

dalam memahami perubahan yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu untuk membina dan menyiapkan siswa untuk memiliki 

pengetahuan mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam sains serta menanamkan sikap 

mmenghargai hasil-hasil penemuan sains itu sendiri. Selain itu pendidikan sains merupakan sarana 

untuk melatih dan mengasah kemampuan berfikir kritis siswa untuk mengaktualisasikan diri dalam 

memahami fenomena-fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga siswa mampu 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas tampak bahwa hasil belajar IPA diharapkan 

tercermin dari kemampuan siswa bersikap dan bertingkah laku yang baik, dalam memahami 

fenomena-fenomena alam yang terjadi di lingkungannya. Olehnya itu guru perlu merancang suatu 

pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPA 

dapat tercapai. Guru perlu merancang dan melaksanakan suatu pembelajaran yang memungkinkan 

siswa mengkonstruksi pikirannya sendiri untuk menemukan konsep dan prinsip IPA tersebut serta 

mengetahui untuk apa konsep tersebut dipelajari. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

mengkonstrusi pemikirannya sendiri, siswa dapat belajara lebih aktif, kreatif, menumbuhkan kesan 
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bermakna dan menarik bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran sains tersebut dapat tercapai.

Namun harapan tersebut di atas belum sesuai kenyataan. Berdasarkan pengamatan penulis 

dari berbagai pertemuan dan diskusi pada kelompok kerja guru, mengindikasikan bahwa masih 

banyak peserta didik dari beberapa sekolah belum mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan di 

sekolah tersebut khususnya pembelajaran sains. Salah satu faktor penyebab ketidak tuntasan peserta 

didik dalam pembelajaran sains diakibatkan ketidak tepatan media/alat peraga yang digunakan untuk 

membantu pembelajaran, hal tersebut diakibatkan karena guru hanya memanfaatkan media yang ada 

di sekolah walaupun itu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Kondisi seperti ini berakibat

ketidak sesuaian materi pelajaran, metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru.

C. Tujuan

Inovasi pembelajaran ini disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan media pembelajaran tepat guna yang inovatif tanpa ketergantungan media dari 

pemerintah.

2. Ingin mengetahui efektivitas inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan media kereta 

gantung remot cahaya dalam pembelajaran perubahan energi.

3. Ingin mengetahui kualitas dan hasil pembelajaran sains khususnya pada konsep perubahan 

energi dengan memanfatkan media kereta gantung remot cahaya pada siswa kelas VI SD 

Inpres BTN IKIP I Makassar.

D. Manfaat

Hasil inovasi pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti kepada 

berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Siwa

a. Meningkatkan minat dan motivasi  peserta didik dalam belajar sains.

b. Meningkatkan hasil belajar siswa  pada konsep perubahan energi

c. Mendapatkan kesempatan dan pengalaman belajar sains yang menyenangkan

2. Bagi Guru

a. Mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan dan inovasi media pembelajaran sebagai 

salah satu alternatif dalam mengatasi kekurangan media yang tersedia di sekolah.

b. Sebagai referensi bagi guru untuk meningkatkan proses dan kualitas pembelajaran sains.
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BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian dan Fungsi Media

Achsin (1984: 9-10), membagai pengertian media secara umum dan secara khusus. 

Media dalam arti umum adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebar ide, 

sehingga ide atau gagasan itu samapai pada penerima. Dalam arti khusus, media adalah alat yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang biasanya sudah dituangkan 

dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran  dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu 

kegiatan belajar-mengajar.

Media adalah pembawa pesan atau informasi yang harus dirancang secara sistematis 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan 

beberapa hal yang bertujuan agara dapat membantu belajar dan terjadi perubahan tingkah laku 

sesuai yang diharapkan. 

Soeparno (1988:1), juga berpendapat bahwa: “Media adalah alat yang dipakai sebagai 

saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatau sumber kepada 

penerimanya”. Dalam dunia pengajaran, pada umumnya pesan atau informasi berasal dari 

sumber informasi, yakni guru, penerima informasinya adalah siswa.

Berkaitan dengan media  pembelajaran, Bovee dalam Sardiman. (1990), 

mengemukakan “Media  pembelajaran meskipun sederhana akan sangat membantu 

mengefektifkan komunikasi pembelajaran.” Hal ini ditegaskan pula  oleh Thorn dalam  

Sulaman  (1995). “Media  merupakan alat yang diperlukan untuk memberikan motivasi kepada 

siswa sekaligus membantu.  Pemanfaatan media  tidak akan berhasil guna jika tidak dikreasi 

perancanganannya dengan baik dan didesain proses pembelajarannnya secara menarik. Bahkan    

Wyatt & Looper, (1999).  menyatakan  pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara 

pebelajar, pengajar dan bahan ajar yang  tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai 

pesan atau media  sekecil apapun itu.

2. Tujuan penggunaan Media

Berdasarkan para ahli ada beberapa tujuan penggunaan media dalam pembelajaran sains 

sebagai berikut:

a. Memberikan kemampuan berpikir sains secara kreatif. Bagi sebagian anak, sains tampak 

sebagai sistem yang kaku, yang hanya berisi simbo-simbol dan sekumpulan dalil-dalil 
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untuk dipecahkan.padahal sesungguhnya sains itu memiliki banyak hubungan untuk 

mengembangkan kreatifitas.

b. Mengembangkan sikap yang menguntungkan ke arah berpikir sains. Suasana 

pembelajaran sains di kelas haruslah sedemikian rupa, sehingga peserta didik dapat 

menyukai pembelajaran tersebut. Suasana semacam ini merupakan salah satu hal yang 

dapat membuat peserta didik memperoleh kepercayaan diri akan kemampuannya 

dalambelajar sains melalui pengalaman-pengalaman yang akrab dengan kehidupannya.

c. Memberikan motivasi dan memudahkan abstraksi. Dengan media diharapkan peserta 

didik lebih memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru dan menyenangkan.

3. Tujuan pembelajaran sains

Menurut Carin, 1993(Khaeruddin dan Eko, 2005:11) mengemukakan bahwa pada dasarnya 

tujuan sains di sekolah adalah:

a. Menambah keingintahuan(curiosity)

Dasar program sains akan mempengaruhi perhatian pada keingintahuan siswa tentang alam 

semesta dengan cara, mendorong siswa untuk menyelidiki alam dengan teknologi, 

mengembangkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi pengadaptasian manusia.

b. Mengembangkan ketermpilan menginvestigasi (skill for investigation)

Dasar program sains akan mengembangkan keterampilan menginvestigasi alam semesta, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. Hal ini dapat memperkaya hasil belajar siswa dan 

kemanpuan menggunakan sains, awa pemahaman siswa dan kemampuan memecahkan masalah 

dan strategi membuat keputusan.
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BAB  III
PEMBAHASAN DAN  HASIL

A. Pembahasan

Inovasi ini bertolak dari suatu pemikiran, bahwa  kegiatan pembelajaran  sain dapat 

dilakukan dengan berbagai strategi dan variasi sajian, misalnya permainan, diskusi, pemecahan 

masalah, praktek, dan lai-lain yang menarik. Untuk mengaplikasikan strategi tersebut media 

adalah merupakan bagian penting dalam menunjang tujuan pembelajaran, oleh karena itu penulis 

atau siapaun itu haruslah berinovasi dengan memodifikasi atau membuat media sesuai kebutuhan 

pembelajaran, karena hanya dengan demikian pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan 

lebih bermakna. Sejalan dengan itu kami berupaya sesuai kemampuan dan kompetensi yang 

penulis miliki, akan mencoba membuat media sendiri dengan kretifitas sendiri serta 

memanfaatkannya sesuai dengan materi ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Media 

tersebut penulis beri nama Kereta Gantung Remot Cahaya.

Inovasi yang dikembangkan adalah memanfaatkan kreatifitas media yang dibuat dalam 

suatu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Inovasi tersebut 

diawali dengan analisis kebutuhan termasuk identifikasi kebutuhan media berdasarkan 

kompetensi dasar yang terdapat pada jenjang kelas yang diajarkan, mendesain media yang akan 

dibuat, merencanakan dan memilih bahan dari media yang akan dibuat serta membuat media 

dengan melibatkan siswa sesuai rancangan yang dibuat

1. Rancangan

Kegiatan inovasi yang dilakukan ditempuh melalui rancangan sebagai berikut:

a. Jenis inovasi yang dirancang adalah membuat alat peraga yang relevan

b. mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran khususnya 

komppetensi dari aspek perubahan energi.

c. Memilih salah satu masalah yang urgen untuk dicarikan model atau metode pembelajaran 

yang tepat dan dikembangkan sebagai proses kreatif dan inovatif.

d. Mengidentifikasi kebutuhan alat peraga dengan cara menganalisis kurikulum/standar isi 

menurut jenjang kelas yang diampu.
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e. Mendesain alat yang dibuat.

f. Merencanakan dan memilih bahan dari alat peraga yang akan dibuat

g. Membuat alat peraga.

h. Menyusun petunjuk penggunaan alat peraga

i. Membuat perencanaan sebagai langkah awal dilakukannya inovasi pembelajaran 

j. Membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses inovasi, seperti 

rencana pelaksanaan pembelajaran, dan perangkat-perangkat lainnya yang menunjang 

pembelajaran di kelas

k. Merencanakan proses pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi

l. Merefleksi Kegiatan Inovasi yang Telah dilakukan

2. Alat dan Bahan

a. Alat-alat

Alat-alat yang digunakan sangat sederhana yaitu:

Solder listrik gunting Gergaji kayu Cutter palu

paku kuas obeng Amplas spidol

Alat-alat di atas sebagian besar memang sudah ada, apakah di rumah atau di sekolah

sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membelinya.

b. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam membuat media tersebut di atas pada dasarnya 

menggunakan bahan-bahan bekas pakai, tetapi ada pula bahan tertentu yang harus 

dibeli di pasaran, namun harganya relatif murah.



9

Kayu/paralon

Kayu/paralon yang digunakan berfungsi sebagai tiang kereta 

gantung, jenis kayu yang digunakan apa saja yang penting 

bisa tegak, bisa pula dari pegangan sapu yang sudah tidak 

terpakai lagi

Styro Foam

Styro foam adalah gabus yang biasa ditemukan sebagai bahan 

pengaman benda elektronik, atau gabus bekas yang tidak terpakai 

lagi di sekolah.

Tripleks/Papan

Triplek bekas dari bangunan dapat dimanfaatkan 

sebagai alas paling bawah dari kereta gantung yang akan 

dibuat.

Benang/tali halus

benang atau tali yang halus digunakan sebagai rel kereta 

gantung yang terpasang pada tiang dengan posisi miring

Lem kayu/lem fox

Lem tersebut mudah didapat di toko dan harganya murah, 

lem tersebut berfungsi sebagai perekat stry foam dan kayu 

atau tripleks.

Transistor

Transsistor d 438 dapat di beli pada alat elektonik dengan 

harga sangat murah

LDR

LDR mudah didapat di toko elektronik dan berfungsi 

sebagai pengambat arus listrik

Resistor

Resistor berfungsi sebagai penatur arus 

Baterai
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Baterai 9 volt 

Dinamo

Dinamo 3 volt berfungsi sebagai penarik kereta gantung

Papan Cibi

Papan VCB Berfungsi sebagai landasan rangkaian 

elektronik

Komponen komponen di atas, mudah didapat di toko-toko elektronik dan harganya tidak lebih dari 

tiga  puluh ribu rupiah dari sebagian komponen-komponen yang di gunakan, selebihnya 

memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai, oleh karena itu sangat memungkinkan guru 

membuat beberapa media pembelajaran. 

c. Estimasi Biaya

NO JENIS BARANG JUMLAH 
BARANG

HARGA SATUAN
(Rp)

JUMLAH
(Rp)

1. Dinamo 3 volt 1 6000 6.000
2 LDR 1 4.000 4.000
3. Resistor 100 dan 1000 ohm 2 1.000 2.000
4. Transistor d 438 1 2.000 2.000
5. Baterai 9volt 1 5.000 5.000
6. Papan PCB  10 x 10 cm 1 4.000 4.000
7. Lem fox kecil 1 3.000 3.000

JUMLAH     Rp. 26.000,-

3. Proses Pembuatan

Sebelum implementasi inovasi ini dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu menyiapkan alat 

peraga atau media yang digunakan. Ada dua rangkaian yang dibuat dalam media kereta gantung 

remot cahaya ini, yaitu rangkaian elektronik dan rangkaian kereta gantung itu sendiri.

a. Membuat Rangkaian elektronik
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-. Menyediakan papan circuit ukuran 10 X 10 cm
- Menyiapkan solder listrik dan timah

-.  Memasang komponen-komponen yang telah disediakan pada PCB sesuai        

gambar yang     telah dibuat

-. Menghubungkan komponen-komponen yang telah dipasang dengan           

menggunakan solder listrik

- Memasang kabel penghubung baterai dan kabel penghubung pada dinamo

Gambar hasil rangkaian

b. Membuat rangkaian kereta gantung

Cara membuat

- menyiapkan tripleks 3 mm  30 x 75 cm

- memasang dua tiang kayu diatas permukaan tripleks ukuran 40 dan 12 cm

- menghubungkan tiang pertama dangan tiang kedua dengan tali ukuran kecil

- memasang keranjang gantung pada tali

- memasang benang tipis pada keranjang gantung dan menghubungkan    

benang tersebut pada katrol dan dinamo

- menghias lokasi kereta gantung tersebut dengan gabus 

Setelah rangkaian alat elektronik dan kereta gantung selesai dibuat, maka kegiatan 

selanjutnya adalah sebagai berikut  :

- memasang rangkaian elektronik yang telah dikemas dalam gardu di dekat tiang kedua
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- memasang dinamo pada pangkal tiang ke dua dan menghubungkan pada rangkaian dengan 

dua buah kabel

Rangkaian gambar kereta gantung

4. Penggunaan Dalam Pembelajaran

Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah, eksperimen , permainan, 

kompetisi, diskusi dan metode domonstrasi. Secara rinci dijelaskan sebagai beriku:

a.  Menjelaskan penguasaan konsep atau informasi tentang cara kerja alat yang dibuat yaiu:

- Alat-alat elektronik yang telah dirangkai apabila dihubungkan dengan arus listrik akan 

menghasilkan gerak motor (dinamo) tetapi salah satu komponennya (RDL) berfungsi sebagai 

penghambat arus listrik, maka arus listrik yang terdapat pada rangkaian tersebut tidak sampai 

pada motor/dinamo, akibatnya motor tersebut tidak berputar

- Apabila RDL mendapat cahaya, maka hambatan yang terdapat pada RDL tersebut berkurang, 

sehingga arus listrik bisa lewat

- Setelah RDL mendapat cahaya (dari lampu senter), maka motor berputar dan menarik kereta 

gantung ke atas.

Untuk lebih mudah memahami cara kerja dari kereta gantung ini perhatikanlah 

rangkaian di bawah ini.

dynamo

R1
R2        Transsistor Vec = 9 Volt

LDR
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Konsep IPA yang dapat dibuktikan melalui alat ini adalah sebagai berikut  :

∑ Energi cahaya dapat berubah menjadi energi listrik

∑ Energi cahaya dapat berubah menjadi energi gerak

∑ Energi listrik dapat menjadi energi gerak

∑ Energi cahaya dapat digunakan sebagai kegiatan dan aktivitas sehari-hari.

b. Metode yang digunakan 

- Menggunakan metode permainan agar meningkatkan rasa senang siswa dalam pembelajaran, 

konsep perubahan energi dapat didemonstrasikan dengan enjoi dan nalar siswa lebih cepat 

bekerja.

- Metode kompetisi dimaksudkan untuk meningkatkan aspek sikap sosial siswa (KI2) antara lain 

kejujuran, kerjasama, fair play serta apresiasi terhadap prestasi siswa dan memberikan reword.

- Untuk meningkatkan partisipasi dan peran siswa setiap pembelajaran serta meningkatkan 

interaksi siswa  dalam pembelajaran siswa di kelas, maka siswa diarahkan untuk melakukan 

diskusi kelompok. 

- Untuk mempertontongkan kebolehan siswa didalam bereksperimen, maka siswa di beri 

kesempatan untuk mendemonstrasikan alat yang telah dibuat di depan rekan-rekan 

kelompoknya.

c. Proses Pembelajaran

- Menyiapkan  alat peraga yang telah dibuat di depan kelas.

- Menjelaskan fungsi dan kegunaan alat peraga.

- Menjelaskan konsep IPA yang dapat dibuktikan melalui  alat peraga.

- Mendemonstrasikan alat peraga di depan kelas oleh guru.

- Mendiskusikan hasil pengamatan merekan terhadap cara kerja alat yang

didemonstrasikan.

- Mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas

- Setiap kelompok diberi kesempatan mendemonstrasikan alat peraga di depan kelas 

dan berkompetisi.

- Membagikan lembar kerja siswa dan mengerjakan secara individu

- Merefleksi hasil pembelajaran dan mengarahkan siswa untuk membuat alat peraga 

secara kolaborasi.
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B. Hasil Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

1.Pengamatan Proses

Evaluasi dengan teknik non tes ini dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan. 

Teknik non tes digunakan untuk mengamati dan mengukur tingkah laku siswa yang timbul 

selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek tersebut dapat ditunjukkan dengan 

tingkah laku seperti berikut: 

1). Keberanian mengemukakan pendapat

2). Keaktifan serta peran siswa dalam kelompok baik pada kegiatan   

diskusi, maupun pada kegiatan demonstrasi. 

3). Menghargai pendapat dan kemampuan teman.

4). Kerjasama dalam kelompok.

5). Kemampuan memecahkan masalah

kelima aspek tersebut di atas dinilai dengan menggunakan penilaian jurnal melalui 

pengamatan dalam proses belajar-mengajar. Dari realitas pembelajaran yang telah dilakukan dapat 

diamati bahwa pemanfaatan alat peraga kereta gantung ini, dapat merangsang daya pikir dan nalar 

siswa, serta asyik dalam belajar. Ini sangat akomodatif terhadap berbagai metode, teknik dan strategi 

pembelajaran moderen seperti belajar sambil bermain ( joifull learning ).

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan catatan-catatan jurnal selama prose 

pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan bahwa rata-rata  nilai aspek KI2 yang diamati yaitu 82,46 

dengan kategori Baik. (hasil pengamatan terlampir) 

2. Penilaian Hasil Belajar

Teknik tes digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mampu menguasai 

konsep perubahan energi yang telah disajikan dan telah ditemukan pada saat eksperimen 

dilakuakan. Tes dilakukan secara individu untuk mengukur kemampuan penguasaan dan 

pemahaman tentang perubahan-perubahan energi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa, baik kualitas pembelajarannya maupun perolehan nilai individu 

siswa. Berdasarkan evaluasi melalui ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan ulangan harian 3

diperoleh hasil rata-rata 82,27 dan setelah dikonversi menjadi 3,38. Dan dikategorikan tuntas 

dalam pembelajaran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari realitas pembelajaran yang telah dilakukan dapat diamati bahwa pemanfaatan alat 

peraga kereta gantung ini, dapat merangsang daya pikir dan nalar siswa, serta asyik dalam belajar. Ini 

sangat akomodatif terhadap berbagai metode, teknik dan strategi pembelajaran moderen seperti 

belajar sambil bermain ( joifull learning ). Pendekatan saintifik dan kontekstual juga dapat 

terimplementasi dalam inovasi pembelajaran ini. Pemanfaatan alat peraga ini dalam proses 

pembelajaran mempunyai beberapa keunggulan antara lain (1) alat dan bahannya sederhana, murah 

dan mudah didapat bahannya. (2) mudah dilakukan oleh siswa, (3) menyenangkan bagi anak-anak 

karena dapat dilakukan dengan bermain dan berkompetisi.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alat peraga kereta 

gantung remot cahaya ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan juga terdapat peningkatan 

kualitas belajar siswa secara signifikan. Dengan demikian diharapkan kepada rekan-rekan guru agar 

dapat memilih dan menetapkan jenis alat peraga yang akan digunakan setiap proses pembelajaran, 

sehingga proses pembelajara lebih efektif, kreatif dan menyenangkan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas,  maka disarankan sebagai berikut:

1. Kiranya guru dapat menjadikan inovasi ini sebagai alternatif dalam pembelajaran sains 

khususnya konsep perubahan energi.

2. Kiranya inovasi ini  dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan model 

pembelajaran serupa yang dapat menunjang pembelajaran lainnya.

3. Dengan kerendahan hati kami sebagai penulis merekomendasikan kepada pihak terkait baik di 

sekolah, gugus maupun kepada pemerintah agar hasil inovasi ini dapat dijadikan referensi dan 

disebar luaskan sebagai bagian dari perbendaharaan model pembelajaran yang dapat 

menunjang tercapainya peningkatan prestasi pendidikan di Indonesia.
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Lampiran  3

ANGKET RESPON  SISWA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan kamu dengan melingkari  kode pernytaan  

1. Belajar dengan menggunakan media Kereta Gantung 

Remot Cahaya dalam pembelajaran sains menarik 

SS S TP TS STS

2. Belajar dengan menggunakan media Kereta Gantung 

Remot Cahaya dalam pembelajaran sains mudah

SS S TP TS STS

3. Belajar dengan menggunakan media Kereta Gantung 

Remot Cahaya dalam pembelajaran sains bermanfaat 

SS S TP TS STS

4. Belajar dengan menggunakan media Kereta Gantung 

Remot Cahaya dalam pembelajaran sains lebih baik 

daripada teknik lain

SS S TP TS STS

5. Belajar dengan menggunakan media Kereta Gantung 

Remot Cahaya dalam pembelajaran sains perlu 

dilanjutkan 

SS S TP TS STS



Lampiran 4

ANALISIS DATA ANGKET 

NO Pernyataan SS S TP TS STS Jumlah

1 Menarik 17 7 0 0 0 24

2 Mudah 14 9 0 0 0 24

3 Bermanfaat 19 5 0 0 0 24

4 Lebih baik 
daripada cara 
lain  

19 5 0 0 0 24

5 Dilanjutkan 17 7 0 0 0 24

Jumlah 88 32 0 0 0 120

Persen 73,33 26,67 0 0 0 100



Lampiran 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

NAMA SEKOLAH : SD INP. BTN IKIP I MAKASSAR
MATA PELAJARAN : SAINS
KELAS/SEMESTER : IV/II
WAKTU : 6x40 Menit

I. STANDAR KOMPETENSI
8. Penerapan Konsep Perubahan Energi Gerak

II. KOMPETENSI DASAR
8.1. Pembuatan Karya Sederhana yang Berhubungan dengan Energi Gerak

III. Indikator

- Menyebutkan jenis-jenis perubahan energi
- Menjelaskan proses terjadinya perubahan energi cahaya ke energi gerak
- Menjelaskan  proses terjadinya perubahan energi listrik ke energi gerak
- Menjelaskan proses terjadinya energi cahaya menjadi energi listrik

A. Tujuan Pembelajaran
- Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perubahan energi
- Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya perubahan energi cahaya ke energi gerak
- Siswa mampu menjelaskan  proses terjadinya perubahan energi listrik ke energi gerak
- Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya energi cahaya menjadi energi listrik

B. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Permainan
3. Kompetisi
4. Diskusi
5. Demonstrasi dan eksperimen

C. Materi
Perubahan energi

D. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

∑ Menyiapkan siswa untuk belajar

∑ Berdoa dan Mengabsen

∑Memperkenalkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

2. Kegiatan inti pertemuan Pertama  (90 menit)

- Menyiapkan  alat peraga yang telah dibuat di depan kelas.



- Menjelaskan fungsi dan kegunaan alat peraga.

- Menjelaskan konsep IPA yang dapat dibuktikan melalui  alat peraga.

- Mendemonstrasikan alat peraga di depan kelas oleh guru.

- Mendiskusikan hasil pengamatan merekan terhadap cara kerja alat 

yangdidemonstrasikan.

- Mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas

- Setiap kelompok diberi kesempatan mendemonstrasikan alat peraga di depan kelas dan 

berkompetisi.

- Membagikan lembar kerja siswa dan mengerjakan secara individu

- Mereflesi hasil pembelajaran dan mengarahkan siswa untuk membuat alat peraga secara 

kolaborasi.

3. Kegiatan akhir (15 menit)

∑ Tindak lanjut (PR)

∑ Memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar

∑ Menutup pelajaran

E. Alat dan Sumber

∑ Alat      : Spidol dan Wait Board

∑ Sumber : Buku paket Sains  IV, Penerbit : Acarya Media Utama dan IPA Pusat 

perbukuan

F. Penilaian

Penilaian Tertulis, Performens dan pengamatan

Makassar,  Januari 2015
Mengetahui
Kepala SD Inpres BTN IKIP I

St. Farida  S.Pd Abdul Kadir, S.pd
Nip. 19700823 199307 2 001               Nip. 196112311985021009



Lampiran 6

Hasil Belajar siswa  
SD Inpres BTN IKIP I Bidang Studi IPA

No Nama Siswa
Aspek yang dinilai

Jumlah
Rata-
rataUlangan

Harian 1
Ulangan
Harian 2

Ulangan
Harian 3

1 Safruddin 80 82 84 246 82

2 Ahmad Munawar 80 82 84 246 82

3 Satriawan 82 84 86 252 84

4 Baharuddin 82 82 85 249 83

5 Sudirman 84 84 88 256 85,3

6 Intan Suryani 78 80 80 238 79,3

7 A. Kurniawan 76 78 80 232 77,3

8 Afandi Yusuf 82 86 88 256 85,3

9 Malik 79 80 80 239 79,6

10 Junaidi 86 86 86 258 86

11 Harmawati 74 78 80 232 77,3

12 Abdul Rahman 78 78 82 238 79,3

13 Yulhan 79 80 84 243 81

14 Jamaluddin 80 84 86 250 83,3

15 Enceng 80 80 85 245 81,6

16 Mirsal Wijaya 80 84 85 249 83

17 Mahatir Usman 88 88 90 266 88,6

18 Ramadhani 82 80 82 244 81,3

19 Apriadi Asmar 82 80 85 247 82,3

20 Juliadi 84 85 86 255 85

21 Sakariah 82 84 86 252 84

22 Muh. Tarmisi 84 85 86 255 85

23 Badriah, S 76 78 81 235 78,3

24 Abdui muluk 74 78 80 234 78

Rata-rata : 82,27  ( 82,27/100X4 )= 3,38 Keterangan: Tuntas



Lampiran 7
Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa  
SD Inpres BTN IKIP I Bidang Studi IPA

No Nama Siswa

Aspek yang dinilai
Mengharga
i orang lain

Kemampuan 
memecahka

n maslah

Keberanian 
mengemukakan 

pendapat

Keaktifa
n Siwa

Kerjasama 
dalam 

kelompok

1 Ahmad. S 80 80 85 85 85

2 Nasrullah 80 80 85 85 85

3 Sarwan 80 80 85 85 85

4 Suharnila 80 85 80 80 85

5 Harun Rasyid 80 80 85 85 85

6 Intan Suryani 75 80 80 80 85

7 A. Kurniawan 75 80 80 80 85

8 Afandi Yusuf 80 80 85 85 85

9 Malik 75 80 80 85 85

10 Junaidi 80 85 85 85 85

11 Harmawati 75 80 80 80 85

12 Abdul Rahman 75 80 85 85 85

13 Yulhan 75 80 85 85 85

14 Jamaluddin 80 80 85 85 85

15 Enceng 80 80 85 85 85

16 Mirsal Wijaya 80 80 85 85 85

17 Mahatir Usman 85 80 85 85 85

18 Ramadhani 80 80 80 85 85

19 Apriadi Asmar 80 80 85 85 85

20 Juliadi 80 85 85 85 90

21 Jaswan A 80 80 85 85 85

22 Jalaluddin 80 80 85 85 85

23 Utamii 75 80 85 85 85

24 Asrianti 75 80 85 85 85

Rata-rata: 82,46    ( Kategori : Baik )



Lampiran 8.  

Gambar Rangkaian Listrik sebagai perangkat lunak

Lampiran 9

Gambar rangkaian Kereta Gantung



LAMPIRAN 10

DOKUMENTASI
ROSES PEMBELAJARAN

PROSES PEMBELAJARAN

LATIHAN PEMBUATAN ALAT


