
PENDAHULUAN 
 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 
dan Dosen pasal 10 menegaskan bahwa guru harus memiliki  kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 
Salah satu unsur kompetensi pedagogik adalah guru mampu mengembangkan dan 
memanfaatkan media dan sumber belajar.   

Hal ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20, bahwa dalam 
silabus dan RPP harus memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi 
ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 
menegaskan bahwa dalam pembelajaran, guru wajib menggunakan sumber belajar. 
Dengan demikian penggunaan media dan sumber belajar bukan saja didasarkan 
pertimbangan praktis-teoretik seperti demi efisiensi dan efektivitas pembelajaran 
semata-mata, melainkan juga merupakan amanat undang-undang. 

Dalam rangka merealisasikan ketentuan hukum  ini guru sering mengalami 
kendala di lapangan, misalnya keterbatasan fasilitas sekolah dan keterbatasan 
ketrampilan guru sendiri dalam membuat dan menggunakan media yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya.  

Atas dasar pertimbangan dan kenyataan di atas, dipandang perlu adanya 
sebuah pelatihan yang dapat dijadikan pegangan sekaligus dorongan bagi guru 
untuk membuat dan memanfaatkan media yang terjangkau oleh guru, antara lain 
media sederhana. Untuk tujuan itulah kegiatan ini dilakukan.  

Kegiatan ini diselenggarakan terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berisi 
tinjauan teoretik konseptual media pembelajaran. Di dalamnya dipaparkan 
pengertian, manfaat, jenis, dan beberapa prinsip pemilihan media yang bisa 
digunakan dalam proses pembelajaran. Bagian kedua memuat petunjuk pembuatan 
dan penggunaan media sederhana untuk mata pelajaran IPA. Bagian ketiga 
merupakan workshop pembuatan media. 
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BAGIAN PERTAMA 
A. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara sederhana, tugas guru adalah memfasilitasi pembelajaran, dan siswa 
“belajar”. Akan tetapi, bagaimana cara guru memfasilitasi  proses pembelajaran agar 
siswa dapat belajar? Dalam kaitannya dengan media, pertanyaannya menjadi, “Hal-
hal apa saja yang dapat dihadirkan oleh guru sehingga memungkinkan siswa 
belajar?” Jawaban terhadap pertanyaan ini bermuara pada kehadiran media 
pembelajaran. Akan tetapi, media yang mana? Untuk menjawabnya, kita harus 
memulainya dari pertanyaan sederhana dahulu: apa media pembelajaran itu? 

Smaldino (2004 : 9) menyatakan bahwa media (bentuk jamak dari medium) 
merupakan sarana atau alat komunikasi sekaligus merupakan sumber informasi. 
Disebut alat komunikasi karena istilah media merujuk pada segala sesuatu yang 
membawa atau mengantar pesan dari sumber kepada penerima (receiver). 
Sedangkan media dikatakan sumber informasi karena isi pesan yang terkandung di 
dalam sarana tersebut.  Beberapa contoh dapat disebut di sini antara lain gambar 
atau foto, televisi, video, diagram, barang-barang cetakan, program komputer, atau 
radio.  

Contoh-contoh media di atas dapat menjadi media pembelajaran ketika 
benda-benda itu mengandung pesan untuk tujuan pembelajaran. Jadi media 
pembelajaran adalah benda-benda yang berisi pesan yang digunakan dalam proses 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Widja (1989) memperluas definisi media pembelajaran, yakni “segala sesuatu  
yang bisa digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha 
pelaksanaan strategi atau metode mengajar, yang mengarah pada pencapaian tujuan 
pengajaran”. Dengan demikian, seperti halnya pendapat Kemp (1985), berbagai 
sumber belajar yang dimanfaatkan dalam pembelajaran itulah yang disebut  media 
pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama adalah 
segala sesuatu yang ada atau TIDAK sengaja dibuat untuk pembelajaran tetapi 
dimanfaatkan  untuk tujuan pembelajaran. Misalnya pasar, bendungan, kantor pos, 
stasiun, candi, sarang semut di halaman sekolah, rumpun pisang di kebun, dan 
sebagainya.  Kedua, benda-benda, baik alat maupun bahan yang memang sengaja 
dibuat untuk tujuan pembelajaran. Hal terakhir inilah yang menjadi  pusat perhatian 
kita. 

  
B. Media Pembelajaran Sederhana 

Seperti telah disinggung secara singkat pada bagian pendahuluan bahwa ada 
beberapa hambatan yang dihadapi guru ketika akan menggunakan media dalam 
proses pembelajaran.  Berbagai hambatan tersebut  muncul dalam bentuk misalnya:  
1. Anggaran sekolah relatif rendah untuk keperluan pembelian media. 
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2. Sekolah belum memperoleh sistem kelistrikan dan/atau sambungan internet 
yang memadai (untuk kasus sekolah pada daerah terpencil dan terisolasi). 

3. Media sering tidak menjangkau kelokalan sekolah, sekaligus mahal. 
4. Terdapat keterbatasan dari sisi ketersediaan dan kapasitas ruang laboratorium 

sekolah. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka diperlukan kreativitas guru untuk 
memproduksi media pembelajaran sederhana (untuk selanjutya disebut media 
sederhana).  Berdasarkan uraian ICBBA (2011:1) dan pembagian media menurut  
Kusumah (2009:1), media sederhana adalah  media yang bahannya murah dan 
mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media 
pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang 
tidak terpakai dapat dijadikan pilihan bahan media sederhana. Botol plastik bekas 
minuman kemasan misalnya, dapat digunakan untuk media pembelajaran pada 
topik penjernihan air, baik sebagai alat peraga maupun sebagai peralatan percobaan 
siswa.  

Perlu disadari, bahwa media sederhana bukan berarti hanya untuk tujuan 
pembelajaran tingkat rendah. Media sederhana dapat dan cocok digunakan untuk 
kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti pemecahan masalah. Sebagai contoh, 
untuk media penjernihan air dengan memanfaatkan botol plastik bekas minuman 
kemasan dan bahan-bahan lain dari lingkungan sekitar (arang, sabut kelapa, pasir, 
dan kerikil), siswa ditantang untuk menemukan alternatif “teknologi penjernihan 
air” yang memadukan kecepatan penjernihan dengan hasil penjernihan.  

 
C. Manfaat Media Pembelajaran 

Berbagai mata pelajaran memiliki  kaitan yang erat dengan objek yang 
kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit, sementara 
penjelasan verbal sering membuat siswa kurang cepat memahami konsep yang 
dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Rumampunk 
(1992:12-13) menegaskan beberapa manfaat media dalam pembelajaran. 

1. Membangkitkan rasa ingin tahu 
Guru dapat mencoba menampilkan gambar, mendemonstrasikan cara kerja 
suatu alat, gambar-gambar atau demonstrasi  tersebut pasti akan 
memunculkan rasa penasaran pada diri siswa untuk mempertanyakan 
mengapa bias terjadi, bagaimana kalau ….? Inilah salah satu manfaat  media 
sebagai sumber motivasi siswa. 

2. Membuat konsep abstrak menjadi konkrit 
Ketika guru menjelaskan interaksi antara dua magnet, menerangkan  arus 
listrik,  tentu tidak mudah hanya dengan kata-kata. Sebab dua konsep 
tersebut tidak dapat diamati secara langsung.. Tetapi dengan 
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mendemonstrasikan atau peserta didik mencoba secara langsung peserta 
didik dpata merasa telah menmukan konsep-konsep tersebut. karena media 
gambar/foto alat sederhana memberikan pengalaman langsung 
dibandingkan dengan ceramah. 

3. Mengatasai batas-batas ruang kelas 
Dengan menggunakan program simulasi, animasi, maka kita telah 
mendekatkan peserta didik  pada peralatan yang mahal atau berbahaya.  
Langkah ini dapat mengatasi keterbatasan alat, ruang yang dimiliki oleh 
sekolah. 

4. Mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik 
Pernahkah guru menjelaskan suatu materi pembelajaran tetapi ada siswa 
yang kurang mampu mengikuti penjelasan tersebut? Kemungkinan salah 
satu penyebabnya adalah perbedaan pengalaman siswa. Sebagai contoh kita 
mengajarkan pelabuhan sebagai penyebarangan. Kemungkinan ada siswa 
yang belum pernah naik perahu, atau belum pernah melihat dalam 
tayangan televisi maupun foto. Dengan media yang bapak ibu tampilkan, 
kemungkinan adanya siswa yang belum memiliki pengalaman tersebut 
dapat teratasi. 

5. Menyajikan informasi belajar secara konsisten 
Ketika menjelaskan proses terjadinya hujan, proses perubahan angin, atau 
stratifikasi sosial melalui ceramah, pasti berbeda dari satu kelas dengan 
kelas lainnya. Kadang justru ada hal penting yang lupa tidak tersampaikan. 
Dengan media pembelajaran,  muatan utama satu kelas dengan kelas 
lainnya akan lebih imbang.  

6. Menyajikan peristiwa yang telah lewat 
Sangat tepat untuk materi-materi yang mengkaji kejadian yang telah 
berlalu. Sebagai contoh suasana masa proklamasi kemerdekaan, terjadinya 
tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, dan sebagainya dengan 
gambar/foto. 

7. Memusatkan perhatian 
Media yang disusun secara sistematis dan komunikatif dapat menarik 
perhatian siswa untuk memusatkan perhatiann pada proses pembelajaran. 
Misalnya ada seorang guru yang menjelaskan tentang perang dunia  tetapi 
para siswa banyak yang bersikap tak acuh. Ketika guru menunjukkan 
gambar-gambar peristiwa penyerangan Jepang ke pangkalan Amerika 
(Pearl Harbour), perhatian siswa pun tertuju pada gambar-gambar tersebut. 
Selanjutnya mereka akan lebih aktif berperan dalam pembelajaran. Inilah 
manfaat media sebagai pemusatan perhatian. 

8. Mengatasi objek yang kompleks 
Ketika mengamati fenomena sosial di pasar, bapak ibu guru dapat 
membawa siswa melakukan observasi. Tetapi sering informasi penting 
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tidak terekam oleh siswa karena keterbatasan panca indera manusia. 
Dengan memotret, kemudian dilihat bersama-sama di kelas, maka 
kekurangan di atas dapat diatasi. 

9. Mengatasi penampilan objek yang terlalu cepat atau lambat, besar atau 
kecil 
Gambar dan foto merupakan media yang dapat diperbesar, diperkecil. 
Bagaimana mungkin siswa mampu melihat bumi tanpa menggunakan 
globe atau teropong?  

 
D. Jenis-jenis Media Pembelajaran Sederhana 

Paparan tentang pendekatan CTL di atas telah mengantar kita ke pemahaman 
tentang berbagai media pembelajaran yang dapat dipilih berdasarkan pendekatan 
CTL. Agar pilihan kita lebih leluasa dan lebih lengkap, berikut ini dikemukakan 
klasifikasi media menurut Rumampung. Rumampung (1992: 30-37) membuat 
klasifikasi media pembelajaran sebagai berikut media gambar diam, media papan, 
media dengan proyeksi, benda asli dan orang, model, spesimen, mocks up (bagian 
benda asli), diorama, out door laboratory,  community study, walking trips, field study, 
special learning trips, audio recording, dan televisi.  

1. Gambar diam (still picture) dan grafis 
2. Media papan  
3. Media dengan proyeksi (LCD),  
4. Real material and people) 
5. Model 
6. Spesimen  
7. Bagian benda asli (Mocks up) 
8. Diorama 
9. Out door laboratory. 
10. Community study, walking trips, dan field study.   

 
E. Pemilihan Media Pembelajaran 

Guru memiliki banyak pilihan media pembelajaran yang digunakan. Tentu 
tidak semua media yang dimiliki tersebut cocok digunakan dalam kegiatan belajar 
mengajar. Agar pembelajaran efektif, guru harus memilih media pembelajaran yang 
paling efektif dan efisien untuk kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara memilih dan 
menggunakan media pembelajaran? Dalam memilih media pembelajaran, guru 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Karakteristik siswa 
Dalam konteks ini, titik fokus pembicaraan kita adalah pada taraf 

perkembangan intelektual siswa. Jika mengikuti tahapan perkembangan 
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intelektual menurut Piaget, siswa usia SMP berada dalam tahap peralihan 
dari perkembangan operasional konkrit menuju perkembangan 
operasional formal. Sedangkan penelitian di salah satu SMP swasta favorit 
di Jawa Timur, ternyata hanya 15% yang benar-benar berada pada fase 
operasional formal (Nur, 2009). Selebihnya berada pada fase konrit, 
peralihan, dan formal awal.  

Siswa yang berada pada fase operasional konkrit bukan berarti 
tidak bisa berpikir tingkat tinggi (seperti menganalisis, memecahkan 
masalah, dan penalaran lainnya). Mereka bisa melakukan hal tersebut, 
asalkan untuk hal-hal yang berada di sekitar siswa dan dapat mereka 
bayangkan. Jadi, jika dikaitkan dengan media (dan kerucut pengalaman), 
maka situasi sebenarnya dan media benda-benda nyata tampaknya 
cenderung cocok untuk siswa SMP.  

2. Tingkat keabstrakan media 
Ahli psikologi Bruner (dalam Nur, 2001) mengemukakan bahwa 

pengajaran seharusnya dimulai dari pengalaman langsung (enactive) 
menuju representasi ikonik (seperti penggunaan gambar dan film), dan 
baru kemudian menuju representasi simbolik (seperti penggunaan kata-
kata atau persamaan-persamaan matematis). 

Bruner lebih jauh menyatakan bahwa urutan bagaimana siswa 
menerima materi ajar memiliki pengaruh langsung pada pencapaian 
ketuntasan belajar tersebut. Pada saat suatu tugas belajar disajikan pada 
siswa yang tidak memiliki pengalaman yang relevan dengan tugas itu, 
pembelajaran akan dipermudah bila pengajaran mengikuti suatu urutan 
dari pengalaman konkrit menuju representasi ikonik kemudian menuju 
representasi abstrak.  

Dalam salah satu buku teks tentang penggunaan audiovisual, 
Hoban, Hoban, dan Zissman (dalam Nur, 2000) menyatakan bahwa nilai 
materi ajar merupakan fungsi dari tingkat kekonkritannya. Dalam konteks 
media pembelajaran, pernyataan ini berarti: semakin konkrit media 
pembelajaran yang digunakan guru, maka media pembelajaran tersebut 
semakin bermakna bagi siswa.  

Edgar Dale (1969) pernah mengembangkan “kerucut pengalaman” 
yang sampai sekarang masih relevan untuk dirujuk. Kerucut pengalaman 
itu dimulai dari siswa sebagai pelaku dalam pengalaman sesungguhnya, 
menuju siswa sebagai pengamat atas suatu kejadian tak langsung (melalui 
media), dan akhirnya siswa mengamati simbol-simbol yang mewakili 
kejadian itu.   

Dale menyatakan bahwa siswa dapat mengambil manfaat dari 
kegiatan yang lebih abstrak, asalkan mereka telah membangun sejumlah 
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pengalaman lebih konkrit untuk memaknai penyajian realitas yang lebih 
abstrak tersebut. Gambar 1.1. berikut memperlihatkan kerucut pengalaman 
Dale, disertai rumusan Bruner di sampingnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Kerucut pengalaman Dale (1969) dan kaitannya dengan ide Bruner. 
 
Sambil mencermati  gambar di atas, mungkin timbul pertanyaan, 

“Jika kata-kata guru dan tulisan di papan (simbol verbal) hanya 
memberikan pengalaman belajar yang abstrak pada diri siswa, apakah 
berarti guru tidak boleh berbicara selama pembelajaran dan papan tulis 
tidak perlu dipergunakan untuk menulis? Terhadap pertanyaan ini, 
jawabannya sekali lagi kita cermati pernyataan Dale. Asalkan didahului 
oleh pengalaman-pengalaman yang lebih konkrit, siswa dapat mengambil 
manfaat dari penyajian realitas yang lebih abstrak tersebut. Jikalau 
demikian, sekiranya guru hanya menggunakan media suara dan tulisan di 
papan tulis (tanpa didahului oleh pengalaman belajar yang lebih konkrit), 
tampaknya siswa tidak terlalu mendapatkan manfaat dari pembelajaran 
yang dilakukannya. 

3. Integrasi Pendidikan Karakter 
Media yang menarik belum  tentu tepat digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Pembelajaran adalah bagian proses pendidikan 
yang sarat akan nilai-nilai budaya dan karakter. Untuk itu guru perlu 
menghindari nilai-nilai negatif yang dapat muncul dalam media yang 
digunakan. Nilai-nilai negatif dalam pembelajaran dapat muncul dalam hal  

a. Gambar yang tidak sesuai dengan norma dan etika bangsa Indonesia 
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b. Media yang mengandung bias jender, stereotype, mengandung kekerasan 
Dalam media pembelajaran yang berupa gambar khususnya, 

dapat diintegrasikan pendidikan karakter dan budaya bangsa di dalamnya, 
sejauh guru dapat memilih gambar yang sesuai dengan karakter yang mau 
ditanamkan.  

4. Ketersediaan Media   
Sebaik apapun media yang akan kita gunakan dalam 

pembelajaran, tetapi  sulit  tidak mungkin didapatkan, maka lebih baik 
media tersebut ditinggalkan untuk sementara waktu.  Untuk itulah penting 
bagi guru menguasai bagaimana membuat dan menggunakan media 
sederhana. Dengan kata lain media yang dipilih adalah media yang 
tersedia atau yang dapat dibuat sendiri. 
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BAB II 
PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN SEDERHANA 

 
 
A. KD 1.1: Mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya 

1. Tujuan pembelajaran: 
a. Melalui pengukuran menggunakan “Balok Besaran” peserta didik mampu 

mendeskripsikan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya. 
b. Melalui pengukuran menggunakan “Balok Besaran” peserta didik mampu 

menyebutkan contoh besaran pokok dan besaran turunan. 
 

2. Media sederhana yang dapat digunakan: 
a. Balok Besaran 

 
Gambar 2.1. Balok Besaran 

3. Pembuatan dan penggunaan media 
a. Balok Besaran 

1) Pembuatan  
a) Bahan dan alat 

Bahan: 
- Kardus tebal, minimal ukuran 40 cm x 30 cm 
- Spidol 5 buah, masing-masing warna: hitam, merah, kuning, 

hijau dan biru 
- Lem 1 botol kecil 
Alat: 
- Gunting 1 buah 
- Penggaris 1 buah 

 
b) Cara Membuat 

- Guntinglah kardus dengan ukuran: 10 cm x 5 cm sejumlah 2 
buah, 15 cm x 5 cm sejumlah buah, dan 15 cm x 10 cm sejumlah 
2 buah. 

- Rangkailah kardus menggunakan lem seperti gambar berikut. 
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Gambar 2.3. Rangkaian kerdus untuk pembuatan balok besaran 

- Berilah label dengan huruf A dan warnailah 4 sudut seperti 
tampak pada gambar berikut. 

 
 Gambar 2.4. Balok Besaran 

2) Penggunaan 
a) Bagi Guru 

“Balok Besaran” merupakan sebuah balok yang didesain guru 
dalam pembelajaran untuk pencapaian kompetensi 
mendeskripsikan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya. 
Balok dapat dibuat dengan bahan lain, misalnya triplek, kayu atau 
gabus yang menurut guru mudah didapat. Guru dapat melakukan 
pembelajaran dengan demonstrasi, tetapi akan lebih bermakna bila 
peserta didik melalukan percobaan. Dengan balok besaran guru 
dapat menanamkan konsep besaran utamanya besaran panjang, 
luas, dan volume. 
Langkah-langkah guru dalam pembelajaran, apabila dilakukan 
secara kelompok: 
- Siapkan balok besaran sejumlah kelompok. 
- Bagikan balok besaran kepada peserta didik. (setiap kelompok 1 

balok). 
- Mintalah peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai lembar 

kerja siswa yang telah disediakan. 
 

b) Bagi Peserta Didik 
Lembar Kerja 
i) Lengkapilah tabel berikut, melalui kegiatan pengukuran balok 

besaran menggunakan penggaris. 

No Panjang 
Hasil 

Pengukuran  Biasa 
disebut Besar Satuan 

1 
Dari sudut merah ke sudut 
biru 

  Lebar 



11 
 

2 
Dari sudut merah ke sudut 
kuning 

   

3 
Dari sudut merah ke sudut 
hijau 

  Panjang 

 
ii) Berdasarkan hasil pengukuran, tentukan luas bidang A dan 

volume balok, dengan melengkapi tebel berikut. 
No Besaran Rumus Besar dan 

satuan 
1 Luas   
2 Volume   

 
iii) Jawablah pertanyaan berikut. 

- Apakah panjang, lebar dan tinggi memiliki satuan yang 
sama?  

- Berdasarkan tabel pada langkah i), apakah yang kamu 
dapatkan dari hasil pengukuran? (dapat diukur, memiliki 
besar dan satuan merupakan ciri yang dimiliki suatu 
besaran). 

- Sebutkan perbedaan dan persamaan antara besaran panjang, 
luas, dan volum? 

iv) Diskusikan dengan teman satu kelompok, untuk menjawab 
pertanyaan dan perintah berikut. 
- Apa yang dimaksud dengan besaran? 
- Apa yang dimaksud dengan satuan? 
- Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Berilah 

contohnya. 
- Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Berilah 

contohnya. 
- Lengkapilah Tabel berikut. 

No Besaran Satuan Simbol 
1 Panjang   
2 Massa   
3 Waktu   
4 Kuat arus   
5 Suhu   
6 Intensitas cahaya   
7 Jumlah zat   
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3) Alternatif penggunaan 
Balok Besaran dapat pula digunakan untuk konsep massa jenis, 
dengan cara mengukur massa dan menghitung volum balok tersebut 
dapat ditentukan massa jenis balok. 
 

4) Alternatif media sederhana lainnya 
Balok besaran dapat dibuat dengan bahan lain seperti gabus, kayu, 
triplek, dan lain-lain. 

 
 

 
B. KD 1.2: Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya 

1. Tujuan pembelajaran: 
a. Menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar, 

peserta didik mampu membuat termometer sederhana berskala 
berdasarkan sifat perubahan volume suatu zat cair ketika menerima kalor. 

b. Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian suhu. 
 

2. Media sederhana yang dapat digunakan: 
a. Termometer sederhana tipe 1 

 
Gambar 2.6. Termometer Sederhana Tipe 1 

b. Termometer sederhana tipe 2 

 
 Gambar 2.7. Termometer Sederhana Tipe 2 

3. Pembuatan dan penggunaan media 
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a. Termometer sederhana tipe 1 
1) Pembuatan 

a) Bahan dan alat 
Bahan: 
- Botol kaca, 1 buah dengan ukuran ± 250 cc 
- Air 1 botol yang telah diberi pewarna (pewarna yang 

disarankan yang berwarna gelap) 
- Selang plastik/pipa kaca 1 buah, diameter 1 mm, panjang 20 cm 
- Plastisin secukupnya 
- Spidol warna 3 buah (merah, biru, dan hitam) 
Alat: 
- Gergaji besi 1 buah 
- Gunting 1 buah 
- Palu 1 buah 
- Kikir 1 buah 
- Amplas 1 lembar 
 

b) Cara membuat 
Dilakukan oleh peserta didik pada kegiatan pembelajaran melalui 
bimbingan guru. 
 

2) Penggunaan 
a) Bagi Guru 

Termometer sederhana tipe-1 dibuat peserta didik berdasarkan 
sifat perubahan volume suatu zat cair ketika menerima kalor. 
Dengan membuat termometer sederhana diharapkan peserta didik 
dapat mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya. 
Prinsip kerja termometer sederhana tipe-1: kalor yang diterima 
botol akan dipindahkan ke air, adanya perubahan kalor yang 
diterima air berakibat air mengalami perubahan volume, sehingga 
permukaan air pada pipa kaca akan berada pada kondisi/skala 
tertentu. 
Langkah-langkah guru dalam pembelajaran: 
- Tugaskan peserta didik secara kelompok untuk membawa alat 

dan bahan yang diperlukan. 
- Pastikan peserta didik membawa alat dan bahan yang 

ditugaskan. 
- Mintalah peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai lembar 

kerja. 
 

b) Bagi Peserta Didik 
Lembar Kerja 
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i) Bersihkan botol kaca, isilah botol kaca dengan air yang telah 
diberi pewarna. 

ii) Pasang selang plastik/pipa kaca dengan cara memasukkan ke 
dalam botol sampai masuk ke dalam air, kemudian tutup 
mulut botol dengan plastisin yang bertujuan agar tidak ada 
udara yang masuk, seperti gambar berikut. 

  
 Gambar 2.8. Langkah pembuatan termometer sederhana tipe 1 

iii) Letakkan termometer di dalam gumpalan es beberapa saat 
sampai perubahan permukaan air dalam pipa stabil, air akan 
menyusut sehingga permukaan air akan turun. Tandailah 
permukaan air tersebut dengan spidol biru. Tanda ini 
dianggap sebagai titik tetap bawah. 

iv) Letakkan termometer di tempat yang panas sampai perubahan 
permukaan air dalam pipa stabil, air akan mengembang 
sehingga permukaan air akan naik. Tandailah permukaan air 
tersebut dengan spidol merah. Tanda ini dianggap sebagai titik 
tetap atas. 

v) Letakkan termometer di ruangan, maka akan terjadi perubahan 
permukaan air dalam selang plastik/pipa kaca, tandai 
permukaan air itu dengan spidol hitam yang menunjukkan 
suhu normal (suhu ruangan). 

vi) Letakkan benda yang akan diukur menggunakan termometer 
sederhana tipe 1, lalu sentuhkan pada botol. Lakukan kegiatan 
dengan berbagai benda yang berbeda. 

vii) Buatlah kesimpulan tentang kegiatan yang dilakukan. 
 

3) Alternatif penggunaan 
Termometer sederhana tipe 1 dapat pula digunakan sebagai media 
pada perpindahan kalor dan pemuaian pada kompetensi dasar 3.4. 
Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 
suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 

4) Alternatif media sederhana lainnya 
- 
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ANIMASI DAN SIMULASI 
A. Animasi 

 
Animasi di atas  dapat  diunduh di https://phet.colorado.edu/ 

 
B. Simulasi 
 

 
Simulasi dapat  diunduh di https://phet.colorado.edu/ 

 

 
 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/


16 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



17 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Anderson, Ronald H. (1987). Pemilihan dan pengembangan media untuk pembelajaran. 
(Terjemahan Arnanto)  Jakarta: Rajawali Press. (Judul asli diterbitkan tahun 1983) 

 

Blanchard, Allan. Contextual Teaching and Learning. B.E.S.T. 2001. 
 

Dale, E., 1969, Audio Visual Methods in Teaching, Nabu Press 

Gerlach, Vernon, and Donald P. Ely (1992). Teaching and media a systematic aproach. 
New Jersey: Prentice-Hall;inc. 

IICBA. 2011. Better School: Resource Materials for School Head in Africa. Tersedia: 
http://library.unesco-iicba.org. [25 Oktober 2011]. 
 

Kemp, Jarrol E. (1994). Proses perancangan pengajaran. (Terjemahan Asril Marjohan). 
Bandung : Penerbit ITB. (Buku asli diterbitkan tahun 1985).  

Kusuma, W. 2009. Pengertian Media Pembelajaran. Tersedia: http://media-
grafika.com/pengertian-media-pembelajaran. [25 Oktober 2011]. 
 
Nur, Mohamad. 2000. Media Pengajaran dan Teknologi Untuk Pembelajaran. Makalah 
tidak diterbitkan. 
 

______________, 2001, Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual. Makalah tidak 
diterbitkan. 

______________, 2009, Studi tentang Penalaran Formal Siswa SMP Al-Hikmah Surabaya, 
Laporan Penelitian, Tidak Diterbitkan. 

Rumampunk, Dientje Borman. (1992). Media instruksional IPS, Jakarta: Depdikbud 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan  
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah 
 

 
 

http://library.unesco-iicba.org/
http://media-grafika.com/pengertian-media-pembelajaran.%20%5b25
http://media-grafika.com/pengertian-media-pembelajaran.%20%5b25

	Abstract

