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ABSTRAK  

 

R. Rasidah. “Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sains (Studi komparasi: 

MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta) Tesis. 

Yogyakarta: Program Magister (S2) Konsentrasi Sains MI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2018. 

Kegiatan ekstrakurikuler sains merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan di 

luar jam pelajaran kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sains bertujuan untuk menunjang 

minat, bakat dan kemampuan peserta didik pada materi sains, agar peserta didik siap 

dalam mengikuti ajang perlombaan. Seperti perlombaan olimpiyade sains. Sebagaimana 

kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan di MIN 2 Sleman dan SD 

Muhammadiyah Bodon. Permasalahan dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana 

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah 

Bodon? (2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan 

SD Muhammadiyah Bodon? (3) Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains di 

MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis komparatif. Penelitian 

dilakukan terhadap proses kegiatan ekstrakurikuler sains yang meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan SD 

Muhammadiyah Bodon. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Landasan teori yang digunakan 

yaitu PERMENDIKBUB Nomor 81A Tahun 2016 tentang “Panduan Teknis Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SD/MI”.  

Penelitian ini menemukan bahwa: Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di 

MIN 2 Sleman disusun sesuai dengan panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

tujuan, jenis kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, pelaksanan kegiatan, waktu kegiatan, 

tempat kegiatan, peralatan yang digunakan dan anggaran kegiatan. Tetapi masih kurang 

rangkaian pelaksanaan kegiatan. Di SD Muhammadiyah Bodon sudah tersusun sesuai 

dengan panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler seperti di atas. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuer sains di MIN 2 Sleman kurang berjalan dengan baik karena proses 

pembelajaran kurang inovatif. Di SD Muhammadiyah Bodon pelaksanaan berlangsung 

cukup baik, karena proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai eksperimen. Evaluasi 

kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman menggunakan sistem tes tertulis dan 

tanya jawab untuk peserta didik, untuk koordinator ekstrakurikuler sains dan kepala 

sekolah kepada pembimbing dilakukan sharing tanya jawab melaui media sosial di grub 

whatsapp. Di SD Muhammadiyah Bodon evaluasi dilakukan sebagaimana di MIN 2 

Sleman. Namun ditambah dengan evaluasi koordinator ekstrakurikuler sains oleh kepala 

sekolah saat pertemuan rapat setahun sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 bukan merupakan sebuah kurikulum yang 

baru.
1
Akan tetapi kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian 

penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang 

berbasis kompetensi, lalu diteruskan dengan 2006 atau yang dikenal dengan 

istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
2
 Alasan pemerintah 

dalam mengembangkan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Perubahan tersebut 

diharapkan dapat membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, terutama 

bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah.
3
  

Kurikulum 2013 dengan pendekatan tematik integratif memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal dan memahami berbagai 

materi pelajaran dalam satu tema.
 4

 Seperti materi IPA dan IPS ditegrasikan ke  

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pendekatan tematik integratif 

adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif (kemampuan berfikir), 

                                                           
1
Lampiran Pemendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, hlm 1, Diakses Pada Tanggal 16 Januari 

2018 Pada Pukul 23.00 WIB. 
2
Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Mengimpelentasi Kurikulum 

2013”Memahami Berbagai Aspek Dalam Kurikulum 2013”, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kata Pena, 

2014), hlm. 7. 
3
Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Tematik 

Terpadu, cet. ke-1, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), hlm. 4. 
4
Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik, cet. ke-1, (Jakarta: Pranada 

Media Group, 2014), hlm. 223. 
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afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) peseta didik..
5
 Untuk menguasai 

ketiga aspek tersebut maka kurikulum 2013 penggunaan model pembelajaran  

Scientific Aproach
6
.  

Penggunaan model pembelajaran Scientific Aproach pada kurikulum 

2013 bertujuan untuk meciptakan proses pembelajaran yang bermakna 

sepanjang hayat bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran ini peserta 

didik dituntut untuk aktif melakukan observasi, bertanya, menalar dan 

mengkuminikasikan konsep yang ada di buku dengan fakta yang ada di 

lapangan. Dengan dekimikan maka tujuan dari kurikulum 2013 dapat 

terlaksana dengan baik.  

Pelaksanaan kurikulum 2013 terdapat beberapa kesulitan dan 

kelemahan yang dialami oleh sekolah dan guru khususnya pada materi sains. 

Kesulitan dan kelemahan tersebut seperti kurangnya waktu pembelajaran 

reguler dengan banyaknya materi sains yang harus disampaikan oleh guru 

kepada peserta didik. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik kurang paham 

dengan materi sains yang dipelajari. Dengan demikian target kurikulum belum 

tercapai secara maksimal, karena materi yang disampaikan tidak terlalu 

mendalam bahkan tampa adanya eksperimen. Seperti yang diungkapkan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh TIMSS yang menyatakan bahwa 

                                                           
5
Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, cet. ke-1, (Jakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013), hlm. 71-75. 
6
Trianto Ibnu Badar At-taubany dan Hadi Suseno, Desain Pengembangan 

Kurikulum 2013 di Madrasah,cet. ke-1, (Depok: Kencana, 2017), hlm.  3-4 
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kemampuan pemahaman sains peserta didik di Indonesia masih dibawah rata-

rata. Indonesia menempati rangking ke-45 dari 50 Negara.
7
 

Berdasarkan permasalahan di atas sebagai solusinya yaitu dengan 

mengadakan jam tambahan di luar jadwal kegiatan pembelajaran reguler atau 

sering disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya pada materi sains. 

Menurut pengamatan peneliti belum semua sekolah yang mengambil 

kebijakan ini, hanya beberapa SD/MI yang sudah melaksanankan kegiatan 

ekstrakurikuler sains. Peneliti mengambil dua sekolah sebagai tempat 

penelitian yang akan dilaksanakan yaitu: 

Pertama penelitian ini dilakukan di MIN 2 Sleman yang terletak pada 

JL. Kaliurang 9.3 Gandok, ngaglik Sleman Yogyakarta.
8
Sekolah ini baru satu 

tahun melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sains yaitu pada tahun 2017.
9
 

Kedua di SD Muhammadiyah Bodon yang terletak di Jl. Mondorokan No.9 

Jagalan Banguntapan Bantul Yogyakarta.
10

SD Muhammadiyah Bodon 

merupakan sekolah yang sudah delapan tahun melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler sains yaitu tepatnya pada tahun 2010.
11

  

Alasan peneliti memilih kedua sekolah tersebut karena kedua sekolah 

tersebut memiliki persamaan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

                                                           
7
www.TIMSS.org  Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Tahun 2015. 
8
Data Diperoleh Dari Hasil Observasi Pada Hari Senin 27 November 2017 Pukul 

09.00-09.30 WIB 
9
Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Sofha, S.Ag, Selaku  

Kepala MIN 2 Sleman Pada Hari Senin 27 November 2017 Pukul 09.00 - 09.45 WIB 
10

Data Diperoleh Dari Hasil Observasi Pada Hari Senin 15 Desember 2017 Pukul 

08.30-09.00 WIB 
11

Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Rusyan, A.P, S.Pd.Si, 

Selaku  Kepala Sekolah Sd Muhammadiyah Bodon, Pada Hari Kamis, 23 Februari 2018, Pukul 

08.30-09.00 WIB 

http://www.timss.org/
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sains. Seperti: kedua sekolah tersebut menyadari akan kelemahan yang ada di 

sekolahnya dan mengambil kebijakan penambahan jam pelajaran khusus 

materi sains dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler sains. Selanjutnya guru 

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains diambil dari luar sekolah, dengan 

alasan banyaknya kewajiban yang harus diselesaikan di sekolah. Selain itu, 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains sesuai dengan 

minatnya masing-masing. 

 Berdasarkan paparan di atas, pada pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sains MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon Bantul 

Yogyakarta tentu tidak terlepas dari kelemahan dan kelebihan tentang 

bagaimana perencanaan kegiatan ektrakurikuler sains, pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sains dan evaluasi kegiatan tekstrakurikuler sains. Oleh karena 

itu penelitian yang akan dengan fokus kajian pada aspek bagaimana 

sesungguhnya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains dilihat dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains di kedua 

sekolah tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  di atas, maka permasalahan yang 

terkait dengan penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan kegiatan ekstrakurkuler sains di MIN 2 Sleman 

dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman 

dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta? 
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3. Bagaimana penilaian kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan 

SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan kegiatan ekstrakurkuler 

sains di  MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan 

Bantul Yogyakarta 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 

2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul 

Yogyakarta  

c. Untuk mengetahui evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 

Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul 

Yogyakarta  

2. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa 

referensi dan wacana tambahan untuk memperkaya pengetahuan di bidang 

ilmu pendidikan khususnya pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

sains di SD/MI. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan 

memiliki kegunaan bagi praktisi pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh SD/MI dalam melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler sains  yaitu: 
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a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan 

bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki kajian terkait dengan 

penelitian ini. 

b. Menambah pengetahuan empirik bagi pendidik, khususnya tentang 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah SD/MI. Selain 

itu, untuk lembaga pendidikan yang lain. Penelitian ini dapat menjadi 

dasar alternatif untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sains di 

sekolahnya. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains yaitu: 

1) Membuat perencanaan kegiatan ekstrakurikuler sains secara tertulis 

dengan menentukan beberapa indikator seperti: menetapkan tujuan, 

jenis kegiatan, sasaran, ragkaian kegiatan, pelaksana kegiatan, 

waktu kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan pada 

saat kegiatan dan anggaran kegiatan. 

2) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sains. Beberapa hal penting 

yaitu: kegiatan sesuai dengan perencanaan, peserta didik yang 

sudah terdaftar harus mengikuti kegiatan tersebut, jadwal sudah 

ditentukan atas dasar kesepakatan kepala sekolah, dan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan bersifat rutin yang dilaksanakan 

oleh tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Pada kegiatan 

pembelajaran mencangkup: nama kegiatan, persiapan peralatan, 

persiapan pelaksana, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir 

dan penilaian. 
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3) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler sains yang 

telah diaksanakan. Langkah-langkah yang digunakan yaitu: 

menyusun rancangan evaluasi, menyiapkan informasi dari berbagai 

sumber yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan, 

menganalisis berbagai aspek keberhasilan dan kegagalan, 

rekomendai yang berbeda-beda sesuai dengan evaluasi yang 

dilakukan.  

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari adanya plagiasi atau duplikasi serta memperkuat 

pijakan berfikir dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan studi terdahulu 

terhadap penelitian-penelitian yang relevan atau hampir sama dengan kajian 

penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu sebagai 

berikut: 

Muhammad Ikrom Karyodiputro memaparkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler sains dapat mengembangkan sikap ilmiah dan keterampilan 

proses sains peserta didik.
12

Selain dari itu, kegiatan ekstrakurikuler sains yang 

telah didesain mampu menarik minat peserta didik yang awalnya kurang 

tertarik dengan sains menjadi tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

Selanjutnya pada Pelaksanaan kegiatan ini menekankan tiga ranah 

kemampuan peserta didik yaitu: kamampuan kognitif, afektif, dan prikomotor. 

Hal tersebut dapat dilihat pada proses pelaksanaannya yang tidak 

mengutamakan penyampaian teori. Tetapi lebih menekankan pada kegiatan 

                                                           
12

Muhammad Ikrom Karyodiputro, Ektrakurikuler Sains Sebagai Upaya 

Pengembangan Sikap Ilmiah dan Keterampilan Proses Sains Peserta Didik di SDIT Bina Anak 

Krapyak, (Tesis M.Pd Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).  
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praktikum oleh peserta didik, agar dapat menumbuhkembangkan tiga ranah 

tersebut.
 
Intinya penelitian ini menekankan pada hasil yang diperoleh peserta 

didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan tema kajian penelitian yaitu tentang kegiatan 

ekstrakurikuler sains di sekolah SD/MI. Adapun perbedaanya terletak pada 

fokus kajian yang diperluas oleh peneliti yaitu lebih menekankan pada 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains tersebut dilihat dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tersebut. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakuakan oleh Muhammad Ikrom Karyodiputro yang fokus 

penelitian pada pengembangan sikap ilmiah dan keterampilan proses sains 

peserta didik.  

Widya Syahra Martyawati mengatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler sains mampu meningkatkan kecerdasan naturalis peserta 

didik.
13

 Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan terhadap peserta 

didik sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains. 

perubahanya berupa: adanya kepekaan peserta didik terhadap alam sekitar, 

berbeda dengan yang dulu acuh terhadap kondisi lingkungan madrasah dan 

                                                           
13

Yenti Juniarti, Peningkatan Kecerdasan Naturalis Melalui Metode Kunjungan 

Lapangan (Field Trip) (Penelitian Tindakan di Kelompok Paud Terpadu Bintuhan Bengkulu, 

Tahun 2015) , dalam  Jurnal Pendidikan Usia Dini, Paud PPS Universitas Negeri Jakarta, Volume 

9 Edisi 2, November 2015 
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bisa memahami antara makhluk hidup. Selanjutnya, orang tua wali murid juga 

ikut memotivasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut.
14

  

Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dan tema kajian tentang kegiatan ekstrakurikuler 

sains. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yang sudah 

dilakukan oleh  Widya Syahra Martyawati yaitu berfokus pada peningkatan 

kecerdasan naturalis peserta didik sedangkan fokus kajian peneliti terletak 

pada pelaksanaan kegiatan tersebut di SD dan MI.  

Eriyanis juga menjelaskan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dengan fokus yang berbeda dari kedua peneliti di atas. Yaitu 

tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bola voli  yang sudah berada 

pada klasifikasi cukup dan baik.
15

Seperti: tingkat pencapaian minat peserta 

didik berada pada klasifikasi cukup (dengan tingkat capaian jawaban 

responden mencapai 74,65%). Sarana dan prasaran proses pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler bola volli berada pada klasifikasi cukup (dengan 

tingkat capaian sebesar 63,33%.). Ppencapaian proses  kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berada pada 

klasifikasi baik (dengan tingkat capaian jawaban responden mencapai 

85,31%), dan pada tingkat pencapaian guru penjas terhadap pelaksanaan 

                                                           
14

Widya Syahra Martyawati, Peningkatan Kecerdasan Naturalis Siswa Melalui 

Ektrakurikuler Sains Di Mi Ma’arif Nu 1 Pageraji Cilongok Banyumas,(Tesis M.Pd Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
15

Eriyanis, Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Voli di SDN 006 Pisang 

Berebus Kecamatan Gunung Toa, dalam  Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora, 

Suara Guru Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau: Volume. 3 No. 2, Juni 2017. 
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kegiatan ekstrakurikuler juga sudah berada pada klasifikasi baik (dengan 

tingkat capaian jawaban responden mencapai 81,5%).   

Penelitian ini memiliki kesamaan tema tentang pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Namun juga 

memiliki perbedaan pada fokus kajian yang diteliti oleh peneliti yaitu 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains yang menyangkut perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasinya. Sedangkan  Eriyanis fokus pada ekstrakurikuler 

bola volli. Selain itu jenis sumber data penelitian dan setting penelitian juga 

berbeda. Adapun relevansi dalam penelitian ini merupakan gambaran tentang 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler secara umum.  

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka 

penelitian dengan tema kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan 

SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta perlu diteliti 

lebih lanjut dengan fokus kajian yang berbeda. Adapun relevansi penelitian-

penelitian terdahulu di atas adalah untuk penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu: memberikan gambaran secara umum tentang kegiatan 

ekstrakurikuler. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti 

guna untuk menemukan, menggali fakta dan data yang masih belum jelas 

keberadaannya atau masih diragukan. Adapun metode yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

komparatif,
 16

yaitu peneltian yang dilakukan dengan mendeskripsikan dua 

fokus penelitian dan membandingkannya. Pendekatan kulaitatif 

komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan obyek 

penelitian secara mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan SD 

Muhammadiyah Bodon.  

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada dua sekolah, yaitu di MIN 2 

Sleman yang terletak pada JL. Kaliurang 9.3 Gandok, ngaglik Sleman 

Yogyakarta dan SD Muhammadiyah Bodon yang terletak di Jl. 

Mondorokan No.9 Jagalan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Waktu 

penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai Maret 2018. 

3. Sumber Data Penelitian 

Untuk menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan tehnik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan tertentu 

yaitu informan yang dipilih sudah dianggap mampu memberikan data 

tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains MIN 2 Sleman dan SD 

Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta.
17

 

                                                           
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), hlm. 3. 
17

Sugiyono, Metoode Penelitian Pendidikan Dengan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif,dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 300. 
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Adapun Sumber Data tersebut meliputi kepala sekolah, koordinator 

kegiatan ekstrakurikuler sains, pembimbing ekstrakurikuler sains, wali 

kelas, dan peserta didik di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon 

Banguntapan Bantul Yogyakarta.  

a. Kepala Sekolah MIN 2 Sleman yaitu Bapak Ali Sofha, S. Ag dan SD 

Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta yaitu: Bapak 

Eko Rusyan, A.P, S.Pd.Si. Kepala MIN 2 dan SD Muhammadiyah 

merupakan informan kunci dalam penelitian ini. Data yang diperoleh 

dari kepala MIN 2 dan SD Muhammadiyah tersebut merupakan 

informasi data secara akurat mengenai gambaran umum Sekolah serta 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains yang ada di kedua sekolah 

tersebut. 

b. Koordinator kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman yaitu: Ibu 

Hj. Ummu Amin, M.Pd.I dan di SD Muhammadiyah Bodon 

Banguntapan Bantul Yogyakarta yaitu: Ibu Nurul Mwaddah, S. Pd. I. 

Koordinator merupakan orang yang mengatur secara langsung 

penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolahnya. Data 

yang diperoleh dari koordinator tersebut adalah data yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di kedua sekolah 

tersebut. 

c. Mantan koordinator kegiatan ekstrakurikuler sains di SD 

Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta yaitu Bapak 
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Rahya, S. Pd. I. Karena kegiatan ektrakurikuler sains dibentuk pada 

saat beliau menjabat sebgai koordinator kegiatan ektrakurikuler sains. 

Data yang diperoleh dari mantan koordinator tersebut adalah data yang 

terkait dengan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di SD 

Mihammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

d. Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman Yaitu: 

Ibu Dwi Wulan Variawati, S. Pd. Si dan SD Muhammadiyah Bodon 

Banguntapan Bantul Yogyakarta  yaitu: Ibu Fitra Sari, S. Si, Bapak 

Fisun Fahnani, S. Pd, Ibu Maulidiya Prastiwi dan Ibu Dewi 

Ambarwati. Pembimbing merupakan orang yang mengetahui dan 

memahami situasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di 

sekolah. Data yang diperoleh dari pembimbing adalah mengenai 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan SD 

Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

e. Guru kelas di MIN 2 Sleman yaitu: Bapak Muhammad Ngishom, S. 

Pd. I, Bapak Mukharis, S. Pd. I dan di SD Muhammadiyah Bodon 

Banguntapan Bantul Yogyakarta yaitu: IbuSekti, S. Pd dan Ibu Aliftina 

Sukmastanti, S. Pd. Guru kelas merupakan orang yang mengetahui 

keadaan dan perkembangan setiap perserta didiknya. Data yang 

diperoleh mengenai perubahan peserta didik sebelum dan sesudah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains di kedua sekolah tersebut.  

f. Peserta didik di MIN 2 Sleman yaitu: Ahmad Budi S, Arlin Nidya 

Azmi dan di SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul 
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Yogyakarta yaitu: Farisyahira Alifiakansa Harahap, Fadiah Bening 

Kinasih, Alifa Nurhusna Khairunisa. Peserta didik merupakan sasaran 

dari kegiatan ekstrakurikuler sains yang dilaksanakan. Data yang 

diperoleh adalah tentang perlaksanaan proses pembelajaran 

ekstrakurikuler sains yang diikutinya dan perubahan yang sudah 

dirasakan olehnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan dengan 

angka, simbol, kode, dan lainnya sebagai hasil observasi atau pengukuran 

yang telah dicatat untuk keperluan tertentu.
18

Data yang peneliti 

kumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai 

cara dan cara pemilihannya disesuaikan dengan tipe sumber data. Adapun 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Pengamatan (Observasi)
19

 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

non partisipan yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai 

penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi 

topik penelitian.
20

Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan lapangan mengenai proses 

                                                           
18

Warigan, Metodoligi Penelitian Pendidikan”Teori dan Implementasi”, cet. Ke-1, 

(Yogyakarta: CV. Budi utama, 2013), hlm. 231. 
19

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups, cet. ke-2, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 20015), hlm. 129-138. 
20

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 

2010), hlm.40. 
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pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler sains yang ada MIN 2 Sleman 

dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh peneliti tampa 

mengganggu berjalannya kegiatan proses kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler sains tersebut.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih 

untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, 

sehingga dapat dikonrtuksikan maknanya kedalam suatu topik 

tertentu.
21

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala 

Sekolah di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon 

Banguntapan Bantul Yogyakarta, Koordinator kegiatan ekstrakurikuler 

sains kedua sekolah tersebut, mantan koordinator kegiatan 

ekstrakurikuler sains di SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan 

Bantul Yogyakarta, Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains kedua 

sekolah tersebut, wali kelas dan beberapa peserta didik kelas yang 

bersangkutan di kedua sekolah tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
22

Metode ini digunakan untuk 

menghimpun data-data yang bersifat dokumenter, seperti data yang 

                                                           
21

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 73. 
22

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi”Mixed Methods”,(Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm.326 
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berhubungan dengan sekolah tersebut dan yang berhubungan dengan 

kegiatan ekstrakurikuler sains. Serta pengambilan foto pada saat 

melakukan wawancara. Guna untuk memperkuat dari data yang telah 

dimiliki dari wawancara dan observasi. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data deskirptif kualitatif yaitu cara analisa lebih cendrung menggunakan 

kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data yang mengacu 

pada model Miles dan huberman, yaitu: 

a. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
23

Data-

data yang akan direduksi dalam penelitian ini adalah data-data mentah 

yang berasal dari hasil observasi, catatan lapangan, dan wawancara. 

Kemudian data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

b. Penyajian data 

                                                           
23

Matthew B. Miles & A. Michael huberman, Analisis Data Kualitatif”Buku Suber 

Tentang Metode-Metode Baru”, (Jakarta:UI Press, 1992), hlm.16 
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Data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

sains di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan 

Bantul Yogyakarta diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan 

lapangan dan dokumentasi disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami dan diceritakan kepada orang lain. Penyusunan data tersebut 

dapat berupa uraian secara mendetail dan tabel agar mudah dipehami. 

c.  Menarik Kesimpulan (Verifikasi)  

Setelah di jabarkan data yang diperoleh kedalam bentuk uraian 

dan tabel, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan awal yang bersifat 

sementara dan akan berubah apabila tidak didukung oleh data-data 

yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Namun apabila 

kesimpulan yang diambil pada tahap awal yang sudah menemukan 

data-data akurat dan ditambah dengan bukti-bukti yang valid pada saat 

kembali kelapangan, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
24

 

Penarikan kesimpulan awal yang dilakukan peneliti 

mengahasilkan bahwa perlu penambahan data berupa wawancara 

dengan guru kelas di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon 

berkenaan tentang perubahan peserta didik tentang kegiatan 

ekstrakurikuler sains yang diikuti oleh peserta didiknya. Selanjutnya 

peneliti melakukan kroscek dengan ulang dan memperoleh data yang 

                                                           
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi”Mixed Methods”,,,,,,,,,,,,,,hllm.343. 
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akurat tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di kedua 

sekolah tersebut. 

6. Uji Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik 

untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber seperti: 

kepala sekolah, koordinator kegiatan ektrakurikuler sains, pembimbing, 

guru kelas dan peserta didik dicocokkan. Triangulasi teknik dilakukan 

dengan cara mengecek semua sumber data yang sama dengan tehnik yang 

berbeda seperti data yang diperoleh dari wawancara lalu dicek dengan 

menggunakan observasi dan data yang diperoleh dari observasi di cek 

dengan dokumentasi.
25

 Apabila ditemukan hasil yang berbeda, maka 

peneliti melakukan diskusi terhadap sumber data tersebut dengan tujuan 

mencari dan menemukan data yang benar.  

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini dibuat kedalam beberapa bab, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal tesis mancangkup  beberapa hal yaitu: halaman 

sampul depan, halaman judul, pernyataan keaslian, pernyataan bebas 

plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan tim penguji, halaman 

                                                           
25

Ibid, hlm. 373. 



 

19 
 

nota dinas, halaman motto, halaman persembahan, abastrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Inti 

Bagian inti tesis disajikan dalam bentuk bab-bab, sub-sub bab atau 

sistematika tertentu. Secara garis besar seperti: Pada bagian inti terdiri atas 

Bab I Pendahuluan (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistermasika 

pembahasan), Bab II Berisi Kajian Teori yang menjelaskan dasar-dasar 

teori yang relevan dengan judul tesis yang ditulis. Bab III berisi tentang 

deskripsi setting penelitian di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah 

Bodon. Dalam bab III membahas tentang sejarah sekolah, letak geografis 

sekolah, visi dan misi sekolah,  pendidik, tenaga pendidikan dan peserta 

didik, sarana dan prasarana, dan hal-hal yang mendukung kelengkapan 

tesis. Bab IV berisi pembahasan hasil penelitian. Dalam bab IV membahas 

tentang manajemen kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan 

SD Muhammadiyah Bodon.  Bab V penutup yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan, saran, dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir  

Bagian Akhir pada tesis  ini akan diisi dengan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang berhubungan dengan hasil penelitian tentang 

kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah 

Bodon Banguntapan Bantul Yogyakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman disusun 

sesuai dengan panduan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan 

merumuskan tujuan kegiatan, jenis kegiatan, sasaran kegiatan, bentuk 

kegiatan, pelaksana kegiatan, waktu kegiatan, tempat kegiatan, penentuan 

peralatan kegiatan, dan penetuan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler 

sains yang akan dilaksanakan. Namun dalam hal ini, madrasah belum 

menentukan rangkaian kegitan ekstrakurikuler sains yang akan 

dilaksanakan, semua rangkaian kegiatan diserahkan kepada pembeimbing 

kegiatan ekstrakurikuler sains di lapangan. Di SD Muhammadiyah Bodon  

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler sudah tersusun sesuai dengan 

panduan kegiatan ekstrakurikuler, termasuk rangkaian kegiatan.  

2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuer sains di MIN 2 Sleman kurang 

berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan penggunaan metode kurang 

inovatif. Sehingga hanya sebagian peserta didik yang mengikuti proses 

pembejalaran dan faham dengan materi yang disampaikan. Selain itu, 

penggunaan waktu kurang efektif. Di SD Muhammadiyah Bodon 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains berjalan cukup baik, karena 

proses pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan penyampaian materi 
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saja, tetapi juga disertai dengan eksperimen-eksperimen. Sehingga peserta 

didik ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Namun SD 

Muhammadiyah Bodon memiliki kelemahan yang sama dengan MIN 2 

Sleman, yaitu dalam penggunaan waktu masih kurang efektif. 

3. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman menggunakan 

sistem tes tertulis dan tanya jawab untuk kepada peserta didik dari 

pembimbing kegiatan esktrakurikuler sains, dan Sharing via garoup  

whatshap serta face to face untuk pembimbing dari koordinator kegiatan 

ekstrakurikuler sains. dan untuk koordinator kegiatan ekstrakurikuler sains 

dari kepala sekolah madrasah juga memiliki sistem yang sama dengan 

koordinator ke pembimbing. Namun dalam hal ini madrasah belum 

melakukan tindak lanjut dari hasil sharing tersebut. Di SD 

Muhammadiyah Bodon evaluasi kegiatan ekstrakurikuler sains dilakukan 

dengan menggukanan sistem yang sama dengan MIN 2 Sleman. Hanya 

saja SD Muhammadiyan Bodon memiliki sistem yang berbeda pada 

evaluasi dari kepala sekolah terhadap koordinator kegiatan ekstrakurikuler 

sains, yaitu ada pertemuan rapat setahun sekali untuk koordinator kegiatan 

ekstrakurikuler sains dan program kegiatan ekstrakurikuler sains yang 

telah dilaksanakan. Dalam hal ini, sekolah sudah melakukan tindak lanjut 

untuk permasalahan yang dihadapi seperti melakukan komunikasi kepada 

wali murid agar peserta didik lebih disiplin lagi untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sains tersebut. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas,  maka penulis 

dapat menyampaikan beberapa saran untuk kedua sekolah tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk kepala madrasah MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon, 

hendaknya mengawasi dan melakukan diskusi rutin terkait dengan 

kegiatan esktrakurikuler sains yang sedang berlangsung, agar kegiatan 

tersebut menjadi lebih baik lagi dalam mencapai tujuan kegiatan yang 

telah ditentukan. 

2. Untuk koordinator kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan SD 

Muhammadiyah Bodon, diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinan 

waktu pada pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains, agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan efesien. 

3. Untuk guru kelas di MIN 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Bodon yang 

peserta didiknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains, diharapkan agar 

lebih sering berkomunikasi dengan pembimbing berkaitan dengan 

perkembangan peserta didik dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

4. Untuk pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains di MIN 2 Sleman dan 

SD Muhammadiyah Bodon, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan 

metode pembelajaran yang bervariasi, pengelonaan kelas, dan 

memperhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Agar pembelajaran berjalan lebih 

kondusif lagi. 
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5. Untuk peserta didik, diharapkan untuk selalu hadir pada setiap pertemuan, 

rajin, dan sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sains ini, mengingat pentingnya ilmu sains dan memperdalam  materi sains 

yang telah didapat di kelas. 

C. Kata penutup 

Alhamdulillah, puji serta syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari 

sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan tesis ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dengan 

kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan tesisi ini agar menjadi lebih baik lagi.  

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah 

memberikan sumbangsih, baik materil maupun non materil. Semoga tesis ini 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi siapa saja yang 

berkesempatan untuk mebacanya, serta semoga tesis ini mampu memberikan 

sumbangan positif bagi kemajuan pendidikan kedepannya. Aamiin... 
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Lampiran 1: Instrumen Penelitian 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Pedoman Observasi  
1. Mengamati letak geografis dan semua hal yang berkenaan dengan sekolah 

2. Mengamati setting (tempat dan waktu) pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sians 

3. Mengamati persiapan pendamping sebelum kegiatan ekstrakurikuler sains 

berlangsung. 

4. Mengamati sarana prasaran pendukung kegiatan ekstrakurikuler sains 

5. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains (kegiatan awal, inti dan 

akhir pembelajaran) 

6. Mengamati materi yang diajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sains 

7. Mengamati sumber yang digunakan oleh pendamping kegiatan ekstrakurikuler 

8. Mengamati, metode, strategi, dan media yang digunakan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sains 

9. Mengamati contoh yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler sians 

10. Mengamati respons dan kondisi peserta didik saat kegiatan ekstrakurikuler sians 

berlangsung. 

 

B. Pedoman Wawancara 

Kepala Sekolah dan Koordinator Sains 

1. Bagaimana latar belakang kegiatan ekstrakurikuker sains diadakan? 

2. Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

3. Tahun berapa pertamana kali  kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

4. Kegiatan ekstrakurikuler sains ini termasuk pada jenis kegiatan seperti apa? 

5. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam  perencanaan kegiatan tersebut? 

6. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? 

7. Bagaimana rangkaian kegiatan ekstrakurikuler sains yang akan dilaksanakan? 

8. Materi apa saja yang dipelajari pada saat kegiatan ekstrakurikuler sains? 

9. Bagaimana cara penentuan materi kegiatan ekstrakurikuler sains? 

10. Dimana lokasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sians? 

11. Hari dan jam berapa pelaksanaan ekstrakurikuler sains? 

12. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut? 

13. Bagaimana sistem pembiayaannya? 

14. Siapa yang melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler sains? 

15. Siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan ekstrakurikuler sains ini? 

16. Bagaimana cara menentukan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sains? 

17. Apakah peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ektrakurikuler sains bisa 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain? 

18. Kelas berapa saja yang bisa ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler sains? 

19. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah digabung atau dipisah? 

20. Apa alasan digabung atau dipesah kelas tersebut? Dan kelas berapa saja yang 

digabung? 

21. Berapa orang pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains? 

22. Berapa orang pembimbing? Bagaimana cara menentukan pembimbing? Rekrutan dari 

mana? Apakah ada pelatihan atau ketentuan tertentu untuk pembimbing? 

23. Apakah kegiatan ekstrakurikuler sains termasuk Prota atau Promes? Dan diatur mulai 

kapan? 



 
 

24. Apakah ada evaluasi kegiatan esktralurikuler sians ini pak?  

25. Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kegiatan ini? 

26. Bagaimana sistem evaluasinya? 

27. Berapa kali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasinya? 

28. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

29. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh koordinator sains? 

30. Apakah pembimbing dilibatkan dalam evaluasi ini? 

31. Apakah ada tindakan lanjut dari hasil evaluasi tersebut? 

32. Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Apakah sekolah pernah mendapatkan penghargaan atau juaran dalam perlombaan 

materi sains? 

33. Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun? 

 

Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains  

1. Apa kendala yang sering ditemukan pada saat menyusun pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sains? 

2. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menyusun pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sains? 

3. Aspek-aspek apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? 

4. Apakah ada pelatihan dari sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut? 

5. Bagaimana cara menentukan materinya? 

6. Apakah materi yang diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler sains sama dengan materi 

yang diajarkan dikelas? 

7. Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran ektrakurikuler sains? 

8. Apakah sekolah mempunyai panduan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sains? 

9. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat  menentukan alat dan bahan 

pembelajaran? 

10. Hal apa  yang harus dipertimbangkan pada saat menentukan lokasi? 

11. Bagaimana cara penilaian kegiatan ektrakurikuler sains? 

12. Apakah peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler sains hanya kelas tertentu 

atau digabung dari berbagai kelas? 

13. Jika peserta didik yang ikut kegiatan ektrakurikuler sains digabung dari berapa kelas, 

bagaimana dalam penyampaian materinya? 

14. Ada berapa orang yang ikut ekstrakurikuler sains ini? 

15. Bagaimana cara penyampaian materi tersebut? Apakah mereka bisa belajar sambil 

bermain? 

16. Bagaimana antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler sains? 

17. Apakah ada evaluasi disetiap akhir pembelajaran? 

18. Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sians? Apakah pernah memenangkan lomba? 

19. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan tersebut? 

20. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat tersebut? 

21. Pernahkah melakukan percobaan sederhana selama kegiatn ekstrakurikuler sains 

berlangsung? 

22. Apakah ada kegiatan atau laporan yang harus dibuat setelah proses pembelajaran 

berakhir? 

 

 

 



 
 

Guru Wali Kelas  
1. Apa kendala yang sering ditemukan pada saat mengajarkan materi sains di kelas? 

2. Apakah ibu/bapak melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler sains dikelas? 

3. Bagaimana pendapat ibu dengan adanya  kebijakan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sains di sekolah? 

4. Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini mampu membuat peserta didik belajar sambil 

bermain? 

5. Apakah peserta didik yang ikut ekstrakurikuler sains ini sesuai dengan minat, bakat 

dan keinginan mereka sendiri? 

6. Apakah semua peserta didik di kelas ibu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains? 

7. Menurut pengamatan ibu, aspek apa yang paling menonjol pada peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains? 

8. Apakah ada perbedaan antara peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler sains 

dengan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut? 

9. Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler sains dimasukkan kedalam 

raport? 

10. Apakah nama kegiatan tersebut sudah memiliki nama tersendiri? Atau dimasukkan 

pada kegiatan lain-lain? 

 

Peserta Didik  

1. Sudah berapa lama adik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains? 

2. Apakah adik pernah tidak masuk kelas?  

3. Ada berapa orang temen adik yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler sians? 

4. Apakah materi yang diajarkan sulit? 

5. Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini menyenangkan? 

6. Apakah adik bosan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains ini? 

7. Apakah adik mengikuti kegiatan ini atas keinginan sendiri atau disuruh sama orang 

tua/guru? 

8. Pada saat pembelajaran berlangsung, apakah adik sering belajar berkelompok? 

9. Pernahkah adik tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik? 

10. Pernahkah adik mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolah atau luar sekolah? 

11. Apakah ada perbedaan nilai adik sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini? 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Profil atau gambaran umum dan semua hal yang berkenaan dengan sekolah 

2. Foto pada saat pelaksanaan wawancara dengan sumber data 

3. Daftar nama guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler sains 

4. Daftar nama peserta didik kegiatan ekstrakurikuler sains 

5. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler, harian, mingguan, dan bulanan  

6. Absensi kehadiran peserta didik 

7. Foto pada saat kegiatan ekstrakurikuler sains berlangsung 

8. Soal Pre Test/Post Test 

9. Hasil ujian peserta didik (evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2: Data Hasil Wawancara  

 

Catatan Lapangan Ke-1 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal :  Kamis, 01 Februari 2018 

Jam  : 09.00 - 09.45 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu Kepala Sekolah MIN 2 

Sumber Data :  Kepsek, Ali Sofha, S.Ag 

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti  :  Bagaimana latar belakang kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan di 

sekolah ini pak?  

Narasumber : Karena K13 ini tidak memungkinkan anak untuk faham dengan materi 

seutuhnya, semua pelajaran digabung menjadi satu tema, jadi otomatis 

materi tidak tersampaikan dengan baik, beda dengan KTSP dulu mbak, 

yang mata pelajaran terpisah dan tersampaikan dengan sempurna kepada 

anak-anak. jadi kegiatan ini lebih pada pendalaman materi sains. Selain itu, 

karena tuntutan persaingan pendidikan mbak, di zaman pesatnya persaingan 

pendidikan pada masa sekarang, membuat banyaknya prestasi yang dimiliki 

madrasah menjadikan madrasah kita semakin terdepan. Salah satu cara 

untuk memenangkan lomba tersebut kita harus memiliki persiapan-

persiapan untuk itu dan persiapan itu kita lakukan dalam bentuk 

ekstrakurikuler.  

Peneliti :  Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Untuk persiapan olimpiyade sains mbak 

Peneliti : Tahun berapa pertama kali kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah 2 tahun mbak, dari tahun ajaran 2016/2017 kegiatan 

ekstrakurikuler sains diadakan di madrasah ini mbak. Namun pada tahun 

pertama belum dimasukkan kedalam ekstrakurikuler, masih dilakukan pada 

saat akan diadakan perlombaan olympiade saja, dan satu tahun terakhir ini 

sudah dimasukkan kedalam daftar kegiatan ekstrakurikuler mbak. 

Peneliti : Kegiatan ekstrakurikuler sains ini termasuk pada jenis kegiatan 

seperti apa? 

Narasumber : Jenis kegiatan ini lebih pada penguasaan konsep-konsep materi sains mbak 

sesuai dengan tujuan kegiatan ini diadakan dimadrasah. 

Peneliti  : Apa saja yang menjadi pertimbangan sekolah dalam perencanaan 

kegiatan tersebut? 

Narasumber : Yo biasa mbak pembiayaan, tempat, hari dan lain sebagainya 

Peneliti : Alat dan bahan apa yang dibutuhkan? 

Narasumber : Untuk itu sepertinya pembimbing ekskul yang lebih tau mbak. Karena 

semua hal tentang itu diserahkan kepada pembimbingnya. 

Peneliti : Bagaimana rangkaian kegiatan ekstrakurikuler sains yang akan 

dilaksanakan? 

Narasumber : Serahkan kepembimbing mbak. 

Peneliti : Materi apa saja yang dipelajari pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Itu juga pembimbing yang lebih tau mbak. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembiayaannya? 

Narasuumber : Tanya sama bu ummu tentang itu mbak.  

Peneliti : Bagaimana cara penentuan materi kegiatan ekstrakurikuler sains? 



 
 

Narasumber : Masalah itu kita hanya meminta pembimbing untuk mengajarkan materi 

yang sering muncul pada olimpiyade sains khususnya. 

Peneliti : Dimana lokasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains itu pak? 

Narasumber : Kalau tidak salah sayang di lantai dua, ruang fatimatuzzahra 

Peneliti : Hari dan jam berapa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Nek hari itu kalau tidak salah saya hari sabtu jam siang mbak. Nanti mbak 

bisa tanya langsung kepada bu Ummu untuk pastinya. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler ini pak? 

Narasumber : Penyusunan saya sama bu Ummu mbak, kebetulan selain koor ekskul sains, 

beliau juga selaku wakil kesiswaan. Untuk pelaksanaan itu ada wali kelas 

yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kegiatan ini, dan pembimbing 

untuk mengajar anak di lapangan, dan penilaian programnya saya, koor dan 

pembimbing mbak. Jadi kita berbagi-bagi mbak. 

Peneliti : Siapakah yang menjadi sasaran dalam kegiatan ekstrakurikuler sains 

ini? 

Narasumber : peserta didik kelas tiga,empat dan lima mbak. 

Penelit : Apakah peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sains boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain? 

Narasumber : Oh boleh mbak. 

Peneliti : Kelas berapa saja yang bisa ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Kelas tiga, empat dan lima.  

Peneliti : Bagaimana pelaksnaannya? Apakah digabung atu dipisah pak? 

Narasumber : Oh karena anaknya tidak banyak jadi kita memilih untuk digabung menjadi 

satu mbak. 

Peneliti : Apa Alasan digabung pak? Dan kelas berapa saja yang digabung? 

Narasumber :  Ya karena peserta didiknya tidak banyak mbak. 

Peneliti : Berapa orang pembimbing? Bagaimana cara menentukan 

pembimbing? Rekrutan dari mana? Apakah ada pelatihan atau 

ketentuan tertentu untuk pembimbing? 

Narasumber : Untuk itu bisa tanyakan kepada koornya mbak karena beliau yang lebih tau. 

Peneliti  : Apakah kegiatan ekstrakurikuler sains termasuk Prota atau Promes?  
Narasumber :  Prota mbak,  

Peneliti  :  Protanya di atur mulai kapan pak? 

Narasumber :  Awal peserta didik masuk madrasah mbak, dan selanjutnya dijelaskan 

bahwa sekolah memiliki berbagai ekstrakurikuler, termasuk ekstrakurikluer 

sains 

Peneliti : Apakah ada evaluasi kegiatan esktralurikuler sians ini pak? 

Narasumber : Ya, ada mbak.  

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kegiatan ini? 

Narasumber  : Saya, bu ummu dan pembimbing. 

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasinya? 

Narasumber : Kita tidak berupa formal atau tertulis, tidak ada juga perencaan untuk ini, 

biasanya hanya berupa face to face (gemana bu yang kemarin? Ada keluhan 

apa?) atau kadang-kadang sharing lewat WA, itu kadang-kadang pas ada 

perlombaan tetapi anak tidak ada yang lulus mbak.  Yo wes, yang penting 

kita sudah berikhtiar 

Peneliti : Berapa kali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasinya? 

Narasumber : Tidak tentu mbak, pas ada masalah atau pas ketemu saja mbak. 

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh koordinator sains? 



 
 

Narasumber  : Untuk itu mbak bisa langsung tanya dengan bu ummu langsung sebagai 

koornya 

Peneliti : Apakah pembimbing dilibatkan dalam evaluasi ini? 

Narasumber : Oh iya mbak, karena pembimbing yang tau anak dilapangan, jadi nanti jika 

ada keluhan pembimbing langsung menyampaikan kepada koornya. 

Peneliti : Apakah ada tindakan lanjut dari hasil evaluasi tersebut? 

Narasumber : Tindak lanjut lebih pada perbaikan dari keluhan-keluhan tersebut mbak, 

misal jika ada anak yang jarang datang ya kita ingatkan kepada orang tua 

mereka. Hanya segitu mbak. 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan 

ekstrakurikuler sains? Apakah sekolah pernah mendapatkan 

penghargaan atau juaran dalam perlombaan materi sains? 

Narasumber : Oh, jika tingkat nasional khusus sains kita belum pernah, dulu kita pernah 

lolos ditingkat kabupaten dan masuk ke tingkat provinsi dan untuk tingkat 

provinsikan hanya diambil 1 orang, jadi kita kalah dengan sekolah 

madrasah lain se-DIY. 

Peneliti : Apakah ada peningkatan dari ke tahun pak? 

Narasumber : Hmm,, IPA Alhamdulillah dulu belum pernah sampai tingkat provinsi 

sekarang sudah sampai ketingkat provinsi, hanya saja belum lulus ditingkat 

provinsinya. Untuk tahun ini semoga aja bisa lulus tingkat nasional mbak. 

Dulu, awal-awal sebelum kita ada pendampingan khusus rutin malah 

anaknya lulus ditingkat kabupaten, hanya pendamping sebentar-sebentar 

pas mau lomba aja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-2 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal :  Kamis, 01 Februari 2018 

Jam  : 09.55- 10.10 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu Kepala Sekolah MIN Tempel Sleman Yogyakarta 

Sumber Data :  Rina Nur Azizah, S. Pd. I 

Jabatan : Koor All Ekstrakurikuler 

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Assalama’alaikum Ibu, perkenalkan saya R. Rasidah mahasiswi pasca UIN 

yang akan melakukan penelitian tesis saya disini tentang kegiatan 

ekstrakurikuler sains, kira-kira untuk mendapatkan informasi tentang 

kegiata ekstrakurikuler sains saya harus menemui siapa ya bu? 

Narasumber : Waa’alaikumsalam mbak, oh kegiatan ekstrakurikuler sains? itu mbak bisa 

hubungi langsung ibu Ummu yang kebetulan beliau merupakan koor ekskul 

sains, kalau saya hanya koor keseluruhan ekstrakurikuler yang ada di 

madrasah ini mbak.  

Peneliti : Oh gtu, berarti setiap kegiatan ekstrakurikuler beda-beda koordinatornya ya 

bu? 

Narasumber : Iya mbak, kalau koor sains itu dipegang oleh ibu ummu dan jika ingin 

bertemu beliau itu hari sabtu biasanya mbak. 

Peneliti : Apakah bu ummu sekaligus pembimbing ekstrakurikuler sains dilapangan 

ya bu? 

Narasumber : Bukan, ada guru lain dan bu ummu yang menyarankan gurunya 

pembimbing sains itu. 

Peneliti : Maaf ibu, jika saya mau minta kontaknya bu ummu boleh? Sebelumnya 

makasih ibu dan maaf saya merepotkan ibu. 

Narasumber : Oh iya gak papa mbak, sebentar saya catatkan nggih. Mbak ini nomernya 

“085228112487” nanti dikontak saja bu ummunya. 

Peneliti : Oh nggih bu, terimakasih banyak ya bu. Oh iya ibu misalnya nanti idah 

mau tanya-tanya tentang kegiatan ekstrakurikuler sains boleh ya bu? 

Narasumber : Boleh mbak, nanti jika ada yang bisa saya bantu hubungi saja saya mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-3 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Sabtu, 03 Februari 2018 

Jam  : 12.40-13.10 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas Fatimatuzzahra MIN 2 

Sumber Data :  Dwi Wulan Variawati, S. Pd. Si  

Jabatan  : Pembimbing Ekstrakurikuler Olympiade Sains 

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat menyusun pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Lebih pada penyesuaian materi ke anak-anak mbak, karena ini mereka 

digabung dari beberapa kelas, ditambah lagi ini materinyakan sudah tingkat 

atas, jadi benar-benar susah untuk menyampaikan kepada mereka sampai 

mereka faham. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Dari waktu, materi, metode dan alat evaluasinya mbak 

Peneliti : Aspek-aspek apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler ini? 

Narasumber : Terutama kognitifnya mbak, karena yang kita pelajari itu berupa konsep. 

Namun kalau psikomotor jelas tidak mbak, kalau afektif ada dan saya 

cenderung menanamkan sikap jujur, berani mengeluarkan pendapat yaitu 

berupa alasan kenapa mereka memberi jawaban tersebut, tapi itupun belum 

berhasil melatih keberanian, melatih PD pada mereka itu belum berhasil. 

Misalnya saya tanya dikotil itu apa? Semua serempak menjawab tetapi 

apabila saya minta untuk menunjuk tangan perorang malahan belum ada 

yang berani untuk mengangkat tangan dan menjelaskannya. Tersu apabila 

ada yang berani hanya ceplas-ceplos tok tampa tau apa yang dibicarankan. 

Peneliti : Apakah ada pelatihan dari sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Gak ada mbak, saya hanya disuruh datang ngajar dan ini kelas yang akan 

dibina untuk persiapan olyimpiade, khususnya untuk mengikuti KSM dan 

sains-sains lainnya misal seperti UNES yang mengadakan kompetisi sains, 

klinik sains dan lain-lainnya sejenis itu mbak. Untuk prihal pelaksanaannya 

terserah kepada saya mau diapain kelasnya itu  

Peneliti : Bagaimana cara menentukan materinya? 

Narasumber : Untuk itu saya ambil dari dari kisi-kisi olyimpiade, karena permintaan dari 

sekolah anak diajarkan materi untuk persiapan OSM/ KSM (konpetisi sains 

madrasah) dan disitukan memang ada kisi-kisi materinya, ya udah saya 

mengikuti yang ada disitu. Jadi otomatis beban materinya lebih meningkat, 

biasanya metri yang diajarkan malah sudah tingkat SMP mbak. Jadi 

misalnya fisika katakan, jika di SD kemungkinan secara reguler tidak ada 

yang namanya menghitung dan lain-lain, nah kalau kita itu sudah dikasi 

mbak. 

Peneliti : Apakah materi yang diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler sains sama 

dengan materi yang diajarkan dikelas? 
Narasumber : Tidak mbak. 



 
 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran ektrakurikuler 

sains? 
Narasumber : Penyesuaian dengan materi mbak, karena ini lebih ditekankan pada konsep 

jadi saya menggunakan ceramah, tanya jawab saja. 

Peneliti : Apakah sekolah mempunyai panduan tertentu dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Sejauh ini belum ada mbak, aturan-aturan yang harus diikuti juga tidak ada 

mbak, ya paling hanya sebatas komunikasi jika ada lomba-lomba yang akan 

diadakan atau yang akan diikuti. Biasanya saya diminta untuk 

mempersiapkan peserta didik. hanya itu mbak, dan bahkan apabila saya 

menyampaikan keluahan berupa kendala pada saat pelaksanaan, beliau 

hanya menanggapi ah biasa bu nama juga anak-anak SD. Bagitu mbak. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat  menentukan alat 

dan bahan pembelajaran? 

Narasumber : Karena ini sifatnya hanya pada penguasaan konsep jadi kita tidak 

menggunakan alat atau bahan yang akan digunakan untuk percobaan pada 

umumnya mbak. Paling hanya pada penggandan materi saja mbak yang 

akan diberikan kepada peserta didik. 

Peneliti : Hal apa  yang harus dipertimbangkan pada saat menentukan lokasi? 

Narasumber : Lokasi terserah dari sekolah mbak, saya hanya mengikuti saja. 

Peneliti : Bagaimana cara penilaian kegiatan ektrakurikuler sains? 

Narasumber : Tertulis dalam bentuk lebar kerja mbak. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler sains hanya 

kelas tertentu atau dibagung dari berbagai kelas?  
Narasumber : Digabung mbak.  

Peneliti : Jika peserta didik yang ikut kegiatan ektrakurikuler sains digabung 

dari berapa kelas? bagaimana dalam penyampaian materinya?  
Narasumber : Digabung dari tiga kelas yaitu kelas tiga, empat dan lima. Penyampain 

materinya disamakan saja mbak. 

Peneliti : Ada berapa orang yang ikut ekstrakurikuler sains ini? 

Narasumber : Pertamanya ada 16 peserta didik mbak, tapi semakin kesini semakin 

menyusut, dan sekrang tinggal 14 bahkan hampir tidak pernah yang datang 

semuanya mbak, kadang-kadang ada 5- 10 peserta didik yang datang. 

Peneliti : Bagaimana cara penyampaian materi tersebut? Apakah mereka bisa 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Saya menyampaikan dengan menggunakan metode ceramah mbak, karena 

ini sifatnya hanya pada penguasaan konsep semata-mata. 

Peneliti : Bagaimana antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Hanya beberapa anak yang mengikuti dengan serius, meskipun kadang-

kadang banyak mainnya saat belajar.  

Peneliti : Apakah ada evaluasi disetiap akhir pembelajaran? 
Narasumber : Ada mbak, saya melakukan disetiap akhir pembelajaran biasanya saya 

mengajarkan suatu materi A misalnya, nah selanjutnya saya berikan kuis 

pada akhir pembelajaran, diakhir semester juga diadakan evaluasi untuk 

dimasukkan keraport nilainya. Namun jika ada pemberitahuan dari bu 

ummu akan diadakan olimpiyade sains misalnya, biasanya saya juga 

memberikan evaluasi kepada anak, dan anak yang lolos akan dibawa untuk 

perwakilan sekolah. 



 
 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sians? Apakah pernah 

memenangkan lomba? 
Narasumber : Sejauh ini hasil yang diperoleh belum memuaskan dan bahkan hanya 

beberapa orang yang bisa mencapai KKM yang saya tentukan. Saya 

menentukan KKM saya 7.5 dan belum pernah semua peserta didik yang 

mengikuti itu mampu mencapai KKM Tersebut. Memenangkan lomba 

belum, namun sudah pernah lolos sampai tingkat provinsi dan kita gagal ke 

tingkat nasional mbak, nek tahun ini belum mulai lagi mbak. OSNnya 

masih agak lama sih.  

Peneliti : Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Kendala yang sering saya temukan karena Mis Konsepsi. Jadi yang ada 

dipikiran sebagian anak-anak itu adalah mereka les IPA, mereka 

berharapnya kepembimbingan saya itu adanya percobaan dan banyak 

praktek. Sementara inikan sains untuk Olyimpeade, jadi otomatis kami 

lebih mengutamakan pembimbingan soal-soal olimpiyade. Selain dari itu, 

kendala lagi yaitu ekskul ini diikuti oleh anak kelas tiga, dimana anak-anak 

kelas tiga ini harus mengejar sekali dengan materi yang saya ajarkan. 

Dengan kondisi anak kelas tiga SD yang salah konsep tersebut yang 

menganggap les ini melakukan percobaan namun kenyataan hanya 

diajarkan konsep saja malah mereka menganggap materi ini sangat berat 

untuk mereka pelajari dengan materi yang berat, anak tidak focus mengikuti 

proses pembelajaran, ada anak yang bermain pada saat saya menjelaskan, 

ada yang mengganggu temannya, ada yang tidak membawa buku catatan 

dan banyak hal lain yang bisa mbak lihat sendiri nanti pada saat saya 

membimbing dikelas. 

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat? 

Narasumber : Kadang-kadang saya panggil namanya dan bertanya “kamu denger nggak? 

Bu wulan ngomong apa? Kita bahas apa?. Kadang mereka ya jawab mbak, 

tapi jawabannya itu ngawur. Apabila saya sudah kesuswahan untuk 

mengontrol biasanya saya diam aja. Setelah selesai pembelajaran biasanya 

saya Sharing dengan koor mbak. 

Penelti : Pernahkah melakukan percobaan sederhana selama kegiatan 

ekstrakurikuler sains berlangsung? 

Narasumber : Tidak mbak, karena tuntutan dari sekolah memang disuruh mempersiapkan 

untuk olyimpiade. Kecuali ketika mereka sudah lolos seleksi, karena 

mereka akan ada tahap untuk praktikum, mungkin waktu itu bisa saya 

bicarakan kepada pihak sekolah, inikan merupakan tahun pertama 

olyimpeade digabung menjadi ekskul sains, dulu tahun lalu itu 

olympiadenya masih berdiri sendri yang artinya sekolah sudah tahu anak-

anak yang memang dianggap bisa ikut olyimpiade. Jadi pembimbing 

olyimpiade itu sudah terima siswa-siswa yang memang tau beban dya ikut 

ini itu seperti apa. Lah tahun ini tidak, berbeda dengan tahun lalu.  

Peneliti : Apakah ada kegiatan atau laporan yang harus dibuat setelah proses 

pembelajaran berakhir? 

Narasumber : Sejauh ini mbak, belum ada laporan atau kegiatan yang saya lakukan 

setelah proses pembelajaran. Setelah selesai biasanya saya pulang dan jika 

ada keluhan-keluhan saya sampaikan dengan koor melalui chat mbak. 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-4 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Selasa, 23 Februari 2018 

Jam  : 09.20-09.50 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu Kepsek MIN 2 

Sumber Data :  Hj. Ummu Aiman, M. Pd. I 

Jabatan  : Koordinator Ekstrakurikuler Olympiade Sains 

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Bagaimana latar belakang kegiatan ekstrakurikuker sains diadakan?  
Narasumber :  Ya karena sering adanya lomba, apabila kita mengikuti lomba dengan 

tangan kosong tampa adanya persiapan yang matang maka hasilnya akan 

sia-sia. Lombakan diadakan setiap tahun dan tarjet kita adalah untuk 

memenangkan lomba, bukan hanya sekedar mengikuti lomba saja. Jadi 

harus benar-benar dilatih anak-anaknya. Sehingga mereka matang dengan 

banyaknya materi yang diajarkan dengan begitu mereka siap untuk 

menghadapi ladang-landang soal yang akan diberikan kepada mereka pada 

saat perlombaan nantinya. 

Peneliti : Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Agar Mempersiapkan anak untuk mengikuti perlombaan olimpiyade khusus 

sains mbak. 

Peneliti : Tahun berapa pertamana kali  kegiatan ekstrakurikuler sains 

diadakan?  
Narasumber : Jadi sebetulnyakan kalau kegiatan ekskul itu baru berjalan 2 semester ini 

mbak, dulu kita sudah mengadakan ekskul sains akan tetapi masih bersifat 

bimbingan pada saat ingin diadakan pertandingan semata mbak, disana kita 

pilih peserta yang memang benar-benar punya potensi dan kita bimbing 

sendiri dan itu masih belum berupa ekskul, dan untuk tahun ini kita buka 

ekskul dan untuk pemilihan pesertanya tetap melalui seleksi terlebih 

dahulu. 

Peneliti : Kegiatan ekstrakurikuler sains ini termasuk pada jenis kegiatan 

seperti apa? 

Narasumber : Penguasaan konsep  materi olimpiyade sains 

Peneliti : Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam  perencanaan kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Ya pertama dari waktu pelaksanaan mbak, karena untuk anak-anak kelas 

empat dan lima itu dari senin sampai rabu sudah punya jadwal les wajib 

yang pulangnya jam setengah tiga yaitu mapel yang akan di UN kan. Jadi 

setelah dipertimbangkan kita ambil hari sabtu jam 11.00-12.30 WIB untuk 

ekskul sains dan itu disela-sela setelah akhir pelajaran kurikuler dengan 

menjelang masuknya jam ekskul wajib yaitu pramuka. Selanjutnya setelah 

menentukan waktu kita juga tempat pelaksanaan mbak, yaitu kegiatan 

ekskul sains dilaksanakan di kelas Fatimatuzzahra di lantai 2. Biaya dan 

lain-lain mbak 

Peneliti : Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan?  
Narasumber : Karena ini sifatnya lebih pada penguasaan konsep, biasanya kita hanya 

menyediakan penggandaan materi saja mbak, materi tersebut didapat dari 

pembimbing dan untuk semua anak-anak agar dapat maka kita yang 

menggandakannya. 



 
 

Peneliti : Bagaimana rangkaian kegiatan ekstrakurikuler sains yang akan 

dilaksanakan? 

Narasumber :  karena ini jenisnya lebih pada penguasan konsep untuk persiapan 

olimpiyade dan hanya dikikuti oleh 18 peserta didik. Jadi untuk rangkaian 

kegiatan, penentuan materi, dan pelaksanaan dilapangan seperti apa kita 

serahkan sepenuhnya kepada pembimbing ekskul yaitu bu wulan”. 

Peneliti : Materi apa saja yang dipelajari pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

sains?  
Narasumber : Untuk materinya kita menggunakan materi untuk olympiade, jadi 

standarnya sudah di atas. 

Peneliti : Bagaimana cara penentuan materi kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Nah untuk itu kita serahkan pada pembimbing mbak, dia yang mencari 

materi yang akan diajarkan kepada anak, dari pihak sekolah hanya 

menggandakan materi saja untuk peserta didik. 

Peneliti : Dimana lokasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sians? 

Narasumber : Lantai dua ruang Fatimatuzzahra 

Peneliti : Hari dan jam berapa pelaksanaan ekstrakurikuler sains? 
Narasumber : Seminggu sekali mbak, yaitu hari sabtu dari jam 11.00-12.30. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler? 

Narasumber : Ya saya, pak ali, guru kelas dan pembimbing. Wali kelas juga ikut mbak. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembiayaannya? 

Narasumber : Biayanya dari anak-anak mbak, perbulan kita minta 15.000 untuk setiap 

anak yang ikut dan uangnya untuk membayar pembimbing. 

Peneliti : Siapakah yang menjadi sasaran dari kegiatan ini? 

Narasumber : Sasaran kita adalah anak-anak yang dalam hal ini kita yang mentukan 

bahwa kegiatan ekskul ini untuk anak kelas tiga, empat, dan lima, karena ini 

materi yang akan diajarkan sedikit lebih berat. Jadi untuk anak kelas bawah 

belum memungkinkan untuk mengikutinya. Itu saja untuk kelas tiga lebih 

pada pembiasaan saja. Namun bagi anak yang ingin mengikuti kegiatan ini 

bukan kita yang menentukan,sesuai dengan keinginan mereka masing-

masing mbak 

Peneliti  : Apakah peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ektrakurikuler 

sains bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain?  
Narasumber : Untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan kita berikan kebebasan kepada anak, 

namun untuk ekstrakurikuler wajib itu boleh mbak, karena ada beberapa 

ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua peserta didik yaitu 

seperti pramukan dan tahfidz. 

Peneliti  : Kelas berapa saja yang bisa ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Untuk pertama ini kelas tiga, empat dan lima mbak 

Peneliti  : Bagaimana pelaksanaannya? Apakah digabung atau dipisah?  
Narasumber : Oh ini jenisnya gabungan mbak  

Peneliti : Kelas berapa saja yang digabung?  
Narasumber : Tahun ini kita buka untuk anak kelas tiga, empat dan lima. Akan tetapi 

untuk anak kelas tiga hanya mengikuti saja, aslinya kegiatan ini lebih 

difokuskan untuk anak kelas latas seperti kelas lima. 

Peneliti : Apa alasan digabung kelas tersebut? 

Narasumber : Awalnya kita mau ekskul ini mandiri yaitu diadakan untuk masing-masing 

kelas. Namun karena peserta didik yang daftar sedikit, ditambah waktu dan 



 
 

kurangnya tenaga pembimbing akhirnya kita memutuskan untuk digabung 

saja.  

Peneliti : Berapa orang pembimbing? Bagaimana cara menentukan 

pembimbing? Rekrutan dari mana? Apakah ada pelatihan atau 

ketentuan tertentu untuk pembimbing? 

Narasumber : Kita hanya memiliki 1 orang pembimbing mbak, dengan ketentuan dia 

lulusan sains dan bisa mengajar sains mbak. Untuk pembimbing ini kita 

ambil dari luar, dalam hal ini bukan berarti kita kurang tenaga pengajar, 

akan tetapi banyaknya kegiatan madrasah yang harus ditangani membuat 

tenaga dan fikiran tenaga pengajar yang ada sudah terforsir kesitu. Jadi biar 

lebih konsen dalam pelaksanaannya kita cari guru pembimbing dari luar 

saja. Perihak pelatihan kita tidak ada mbak, pembimbing tersebut langsung 

megajar kekelas sains yang sudah kita tentukan. 

Peneliti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler sains termasuk Prota atau Promes?  
Narasumber :  Termasuk prota mbak, dan untuk evaluasinya dilakukan promes mbak, 

itupun hanya melalui nilai yang diperoleh siswa saja mbak yang dilihat. 

Peneliti : Apakah ada evaluasi kegiatan esktralurikuler sians ini? 

Narasumber : Ada mbak. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kegiatan ini? 

Narasumber : Saya,pak ali dan pembimbing sains dilapangan yaitu bu wulan 

Peneliti  : Bagaimana sistem evaluasinya? 

Narasumber : Sistem evaluasi dari pihak kami secara tertulis belum ada mbak, paling 

hanya melakukan diskusi saja antara saya dengan pembimbing. Namun 

untuk diskusi atau rapat besar untuk mengevaluasi program tersebut itu 

belum ada mbak. 

Peneliti : Berapa kali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasinya? 

Narasumber : Tidak tentu mbak, kapan ada masalah atau pas ketemu saja mbak. 

Peneliti : Sistem evaluasi dari kepala sekolah seperti apa? 

Narasumber : Sama mbak, kita hanya sebatas sharing  saja, kadang-kadang lewat WA. 

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh koordinator sains?  
Narasumber : Hanya sharing saja mbak, keluhannya apa, diceritakan ke saya. Ya kadang-

kadang kendala yang sering ditemukan itu masalah di waktu, sebenarnya les 

dimulai dari jam sebelas dan harapannya setelah anak-anak keluar, les bisa 

langsung dimulai. Akan tetapi kenyataannya tidak bisa, mereka tetap capek. 

Jadi mereka harus istrahat dulu sehingga waktunya tidak maksimal, selain 

itu setelah les sains mereka juga harus mengikuti les pramuka. Hal lain 

kadang-kadang anak minta agar melakukan percobaan. Namun disini kita 

sifatnya lebih pada penguasaan konsep ditambah lagi untuk melakukan 

praktek madrasah kita belum mempunyai labor IPA mbak. Jadi 

pembelajaran dilakukan hanya berupa konsep saja sesuai dengan tujuan. 

Peneliti : Apakah pembimbing dilibatkan dalam evaluasi ini? 

Narasumber : Iya mbak, karena beliu yang mengajarkan anak-anak dilapangan. 

Peneliti : Apakah ada tindakan lanjut dari hasil evaluasi tersebut? 

Narasumber : Sejauh ini hanya pada menasehati anak-anak yang sering bolos, dan 

konfirmasi kepada orang tua mereka. 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan 

ekstrakurikuler sains? Apakah sekolah pernah mendapatkan 

penghargaan atau juaran dalam perlombaan materi sains?  
Narasumber : Sejauh ini untuk hasil yang diperoleh dari kegiatan ini pada tahun ini ada 

satu orang anak yang lulus seleksi sampai pada tingkat kabupaten mbak, 



 
 

bahkan masuk provinsi akan tetapi ditingkat provinsi kita gugur. Itu 

merupakan perkembangan yang bagus, artinya ada peningkatan dari 

sebelumnya. untuk hal-hal yang menjadi faktor kegagalan itu kami belum 

sempat untuk melakukan evaluasi mbak, entah itu dari faktor guru, materi 

atau sistem pembelajarannya. 

Peneliti : Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun bu? 

Narasumber : Alhamdulillah meskipum belum pernah Nasional setidaknya sudah sampai 

pada tingkat provinsi mbak. 
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Catatan Lapangan Ke-5 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Sabtu, 03 Maret 2018 

Jam  : 10.55-11.08 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas Fatimatuzzahra MIN 2 

Sumber Data :  Ahnaf Budi S 

Status   : Peserta Didik Ekstrakurikuler Sains (Olympiade) 

 

Transkip Wawancara 

Peneliti : Sudah berapa lama adik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Sudah lama mbak, hampir satu tahun.  

Peneliti : Pernahkah adik tidak masuk kelas?  

Narasumber : Pernah, malahan aku sering bolos.  

Peneliti : Ada berapa orang temen adik yang ikut dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sians?  
Narasumber : Yo nek keseluruhanya aku gak tau mbak, akukan jarang masuk. 

Peneliti  : Apakah materi yang diajarkan sulit?  
Narasumber : Sulit banget mbak. Materinya panjang-panjang dan sulit-sulit semuanya, yo 

akukan gak ngerti. apalagi aku masih kelas empat. Kecuali untuk anak kelas 

lima yo mudah mbak, apalagi ngak pernah praktek, cuman materi aja mbak. 

Kemarin kata bu bulan mau dibicarain ke bu Ummu tapi belum ada kabar. 

Peneliti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini menyenangkan?  
Narasumber : Seneng mbak, kelasnya cantik. Hehe tapi materinya susah bikin aku bosen 

mbak 

Peneliti : Apakah adik bosan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains ini?  
Narasumber : Iya mbak, gak enak gak ada prakteknya 

Peneliti : Apakah adik mengikuti kegiatan ini atas keinginan sendiri atau 

disuruh sama orang tua/guru? 

Narasumber : Keinginan sendiri mbak, kan cita-citaku pengen jadi ilmuan 

Peneliti : Pada saat pembelajaran berlangsung, apakah adik sering belajar 

berkelompok?  
Narasumber : Gak. Biasanya abis belajar cuman dikasi kuis dan seringkali gak kuis. Kalau 

gak bisa jawab sering aku, susah soalnya 

Peneliti : Pernahkah adik tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik? 

Narasumber : Sering mbak.  

Peneliti  : Pernahkah adik mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolah 

atau luar sekolah? 

Narasumber : Ngak pernah 

Peneliti : Apakah ada perbedaan nilai adik sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini? 

Narasumber : La iya, kan yang ikut sains lebih tau dibanding teman-teman yang tidak ikut 

sains. Cuaman materi ini jarang ada dikelas biasa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-6 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Selasa, 13 Maret 2018 

Jam  : 07.55-08.20 WIB 

Lokasi  : Ruang Tunggu Depan Kantor MIN 2 

Sumber Data :  Muhammad Ngishom, S. Pd. I  

Jabatan  : Guru Kelas Tiga 

 

Transkip Wawancara 

Peneliti  : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat mengajarkan materi 

sains di kelas?  
Narasumber : Kendalanya hanya pada waktu mbak, kan materi sains itu harusnya 

melakukan praktek dilapangan dan dilabor, akan tetapi waktu dan sarana 

prasarana yang todak memungkinkan sehingga pembelajaran sulit 

tersampaikan secara penuh, apalagi sekarang menggunaka K13. Pernah 

saya melakukan praktek sederhana dikelas, siswa diminta membawa alat 

dan bahan tapi hanya seadanya saja. Kita ketahui bahwa materi sains itu 

untuk anak kelas tiga masih sedikit terdapat dalam tematik mbak. 

Peneliti  : Apakah ibu/bapak melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler 

sains dikelas?  
Narasumber : Iya mbak, mereka ikut dengan keinginan sendiri, ekskul inikan merupakan 

ekskul pilihan, dan untuk ekskul sains itu khusus untuk anak kelas tiga, 

empat dan lima yang digabung menjadi satu mbak. Tugas saya hanya 

menjelaskan pada awal pertemuan semester pertama bahwa sekolah 

mengada ekskul sains, bagi kalian yang ingin iku ya monggo daftar sama bu 

Ummu. Hanya itu mbak 

Peneliti : Bagaimana pendapat ibu dengan adanya  kebijakan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah? 

Narasumber : Saya belum pernah melihat pelaksanaannya secara langsung mbak, menurut 

informasi yang saya dapat bahwa materi yang disampaikan adalah materi 

untuk olympiade dan untuk pembiasaan anak kelas tiga ya bagus-bagus aja 

mbak. 

Penelti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini mampu membuat peserta didik 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Gini mbak, ekskul ini lebih pada penguasaan materi atau konsep-konsep 

sains secara keseluruhan. Jadi jika mereka kurang serius artinya mereka 

tidak bisa memahami materi dengan baik, bukan berarti mereka tidak boleh 

bermain, boleh-boleh saja. Namun harus lebih diarahkan saja mbak. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut ekstrakurikuler sains ini sesuai dengan 

minat, bakat dan keinginan mereka sendiri? 

Narasumber : Iya mbak, karena ini merupaka ekskul pilihan jadi mereka milih sendiri dan 

untuk minat dan bakat itu biasanya mengalir setelah mereka belajar. 

Peneliti : Apakah semua peserta didik di kelas ibu/bapak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Tidak mbak, hanya ada dua orang mbak. 

Peneliti  : Menurut pengamatan bapak , aspek apa yang paling menonjol pada 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Tidak ada mbak, biasa-biasa saja. Tidak ada yang menonjol dan tidak ada 

yang berubah. Paling kognitif mbak. 



 
 

Peneliti  : Apakah ada perbedaan antara peserta didik yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler sains dengan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Tidak ada mbak, sama saja dan tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang 

laiin. 

Peneliti : Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler sains 

dimasukkan kedalam raport? 

Narasumber : Oh iya mbak, disanakan tercantum nama-nama ekskul wajib dan pilihan. 

Nilai eskulnya juga dicantumkan disana, akan tetapi tidak berbentuk angka 

hanya berbentuk A,B,C mbak. Sejauh ini nilai yang mereka peroleh adalah 

B mbak. 

Peneliti : Apakah nama kegiatan tersebut sudah memiliki nama tersendiri? Atau 

dimasukkan pada kegiatan lain-lain? 

Narasumber : Nama tersendiri mbak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-7 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Rabu, 28 Maret 2018 

Jam  : 10.30-11.05 WIB 

Lokasi  : Ruang Tunggu Depan Kantor MIN 2 

Sumber Data :  Mukharis S. Pd. I  

Jabatan  : Guru Kelas Empat  

 

Transkip Wawancara 

Peneliti  : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat mengajarkan materi 

sains di kelas?  
Narasumber : Dengan adanya sistem kurikulum 2013 yang digabung semua mata 

pelajaran membuat waktu untuk menjelaskan materi secara rinci menjadi 

kurangmbak, beda dengan KTSP kemarin yang masih khusus permata 

pelajaran. Ditambah lagi saya yang begron pendidikannya tidak pada mata 

pelajaran sainsnya mbak, sehingga saya tidak menguasai pendekatan 

saintifik. 

Peneliti  : Apakah ibu/bapak melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler 

sains dikelas?  
Narasumber : Iya mbak, dari kelas saya, ya cuman secara global sih, saya umumkan ada 

ekskul sains, dan bagi yang mau ikut silakan daftar. Jadi poin-poinnya 

secara rinci tidak disampaikan, Hanya itu mbak. 

Peneliti : Bagaimana pendapat ibu dengan adanya  kebijakan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah? 

Narasumber : Ya kalau melihat dari hasil yang akan dimasukkan keraport itu, anak bisa 

berkomunikasi dengan baik,. Bisa berdiskusi dengan teman sebaya, dan 

berani mengeluarkan pendapat. Ya intinya bagus untuk anak mbak dan 

harapannya kedepan bisa lebih baik lagi. 

Penelti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini mampu membuat peserta didik 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Untuk itu saya kurang tau mbak, karena belum pernah melihat langsung 

kelapangan prosesnya seperti apa, yang saya tau anak-anak sering 

mengeluh materi yang diajarkan berat dan susah dimengeri. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut ekstrakurikuler sains ini sesuai dengan 

minat, bakat dan keinginan mereka sendiri? 

Narasumber :  Yang jelas ini mereka memilih sendiri mbak, tampa ada paksaan dari pihak 

sekolah. 

Peneliti : Apakah semua peserta didik di kelas ibu mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Oh nggak mbak, ada enam peserta didik dikelas saya yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sains. 

Peneliti  : Menurut pengamatan bapak , aspek apa yang paling menonjol pada 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Jika yang paling menonjol sih lebih pada kognitifnya mbak 

Peneliti  : Apakah ada perbedaan antara peserta didik yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler sains dengan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Ada beberapa orang anak yang memang sudah menampakkan perbedaan 

dengan yang lain bak, seperti naila itu emang anaknya mempunyai 

semangat dan keinginan yang kuat untuk bekajar. Jadi jika dalam belajar 

sudah kelihatan bahwa dia mampu menjelaskan beberapa materi yang 



 
 

mungkin pernah dipelajarinya di ekskul. Namun tidak bisa dihindari ada 

juga anak yang tidak aktif, karena memang pada dasarnya menurut 

keterangan orang tuanya bahwa dia pemalu dan agak susah untuk 

memberikan pendapat, tapi bisa belajar dan menghapal dengan cepat. 

Peneliti : Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler sains 

dimasukkan kedalam raport? 

Narasumber : Dimasukkan mbak, saya dapat dari bu ummu yang merupakan koordinator 

sainsnya mbak, kebetulan pembimbingnya di abmil dari luar dan saya 

belum pernah bertemu secara langsung dengan beliau mbak. 

Peneliti : Apakah nama kegiatan tersebut sudah memiliki nama tersendiri? Atau 

dimasukkan pada kegiatan lain-lain? 

Narasumber : Nama tersendiri mbak yaitu Ekstrakurikuler olimpiyade sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-8 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Sabtu, 03 Maret 2018 

Jam  : 12.35-12.45 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas Fatimatuzzahra MIN 2 

Sumber Data :  Ahnaf Budi S 

Status   : Peserta Didik Ekstrakurikuler Sains (Olympiade) 

 

Transkip Wawancara 

Peneliti : Sudah berapa lama adik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Hampir satu tahun , mbak. Pertama saya naik kelas 5 

Peneliti : Pernahkah adik tidak masuk kelas?  

Narasumber : Pernah, beberapa kali 

Peneliti : Ada berapa orang temen adik yang ikut dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sians?  
Narasumber : Kurang tau mbak, soalnya jarang sekali masuk semuanya mbak. 

Peneliti  : Apakah materi yang diajarkan sulit?  
Narasumber : Iya sulit sih  

Peneliti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini menyenangkan?  
Narasumber : Bosan mbak. Tapi banyak bosannya mbak, karena kita tidak ada praktek. 

Akukan masih kelas empat jadi materinya juga susah. Membuat aku 

ngantuk mbak, kemarin kita sudah bilang ke bu wulan biar ada prakteknya. 

Tapi tunggu acc bu ummu dulu kata bu wulan 

Peneliti : Apakah adik bosan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains ini?  
Narasumber : Hehehe,,Iya kadang-kadang 

Peneliti : Apakah adik mengikuti kegiatan ini atas keinginan sendiri atau 

disuruh sama orang tua/guru? 

Narasumber : Keinginan sendiri mbak, tak kira ada prakteknya mbak dulu.  

Peneliti : Pada saat pembelajaran berlangsung, apakah adik sering belajar 

berkelompok?  
Narasumber : Tidak ada. Kita dengarin bu wulan menjelaskan 

Peneliti : Pernahkah adik tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik? 

Narasumber : Pernah 

Peneliti  : Pernahkah adik mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolah 

atau luar sekolah? 

Narasumber : Tidak pernah mbak. 

Peneliti : Apakah ada perbedaan nilai adik sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini? 

Narasumber : Ada mbak, cuman materinya jarang ditemukan dikelas biasa mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-9 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Kamis, 23 Februari 2018 

Jam  : 08.30 - 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Kepala Sekolah SDM Bodon  

Sumber Data :  Eko Rusyan A.P, S.Pd.Si  

Jabatan : Kepala Sekolah SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara 

Peneliti  :  Bagaimana latar belakang kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan di 

sekolah ini pak?  

Narasumber : Sebenarnya gini mbak, jika secara rinci kenapa adanya kegiatan ekskul 

sains ini, akan lebih baik kamu tanya kepada pak rahya. Karena beliau 

merupakan orang yang pertamakali mengadakan kegiatan ini di sekolah. 

Secara garis besar yang saya tau adanya kegiatan ekstrakurikuler sains ini 

dikarenakan tuntutan perkembangan dunia pendidikan, dimana setiap 

sekolah benar-benar dituntut untuk memiliki kelebihan dan keunggulan 

masing-masing, salah satunya dengan adanya beragam kegiatan 

ekstrakurikuler.  

  Di sekolah ini untuk kegiatan ekstrakurikuler sains itu disebut dengan BSC 

“Bodon Sains Club”. Nama itu diberikan oleh salah satu guru di sini yang 

dulunya menjabat sebagai Koor Sains sebelum Bu Madda, yaitu pak rahya 

ntadi. Alasan beliau memberikan nama itu agar ada perbedaan dengan 

sekolah lain, karena setiap sekolah harus mempunyai keunikan tersendiri 

dan itu merupakan salah satu keunikan nama ekskul yang dimiliki oleh 

Bodon, Jadi dengan menyebut BSC orang-orang sudah tau bahwa Bodon 

terkenal dengan nama ekskul tersebut dan nama itu miliki Bodon.  

Peneliti :  Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Untuk mengembangkan minat dan bakat anak mbak. 

Peneliti : Tahun berapa pertama kali kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Untuk itu mbak juga bisa tanyakan pada beliau tadi, setau saya kegiatan ini 

sudah lama ada di sekolah kami mbak. 

Peneliti : Kegiatan ekstrakurikuler sains ini termasuk pada jenis kegiatan 

seperti apa? 

Narasumber : Latihan berupa percobaan mbak. 

Peneliti  : Apa saja yang menjadi pertimbangan sekolah dalam perencanaan 

kegiatan tersebut? 

Narasumber : untuk itu, menurut saya sama dengan kegiatan ekskul lain, seperti 

kebutuhan, minat anak, waktu juga, tempat untuk melaksanakan, hari, dan 

yang terpenting itu sarana dan prasarana. Biaya juga harus diperhitungkan, 

karena apa bila anak yang mendaftar BSC sedikit sudah jelas kegiatan ini 

tidak bisa dijalankan. Karena biaya untuk membayar guru di lapangan 

uangnya dari mereka, apabila yang daftar sedikit kan susah dalam 

pembiayaanna mbak, biasanya itu saya targetkan minimal ada di atas 6 

orang mbak. 

Peneliti : Alat dan bahan apa yang dibutuhkan? 

Narasumber : Untuk itu bisa ditanyakan langsung kepada bu madda 

Peneliti : Bagaimana rangkaian kegiatan ekstrakurikuler sains yang akan 

dilaksanakan? 



 
 

Narasumber : Untuk itu ditanyakan ke bu madda mbak.   

Peneliti : Materi apa saja yang dipelajari pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Itu juga bisa ditanyakan kepada bu madda 

Peneliti : Bagaimana cara penentuan materi kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Yang jelas materinya mampu mengembangkan minat dan bakat peserta 

didik mbak. 

Peneliti : Dimana lokasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains itu pak? 

Narasumber : Di gedung utara SD Muhammadiyah Bodon mbak 

Peneliti : Hari dan jam berapa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Jika tidak salah itu setiap hari selasa siang mbak. Karena banyaknya ekskul 

disekolah membuat saya tidak mungkin mengingat semuanya. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut? 

Narasumber : Yang merencanakan ini adalah pak rahya tadi dan kepala sekolah yang lama 

mbak, kami hanya melanjutlkan saja. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembiayaannya? 

Narasumber : tanya ke bu madda mbak.  

Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler sains ini 

pak? 

Narasumber : Biasanya sebelum anak masuk mendaftar disekolah semua ekskul sudah 

tertera dikalender sekolah dan di brousur mbak, dan diperjelas lagi oleh 

guru kelas masing-masing. 

Peneliti : Siapakah yang menjadi sasaran dari kegiatan ekstrakurikuler sains 

ini? 

Narasumber : Peserta didik. 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan peserta didik yang akan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Untuk BSC sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sekolah hanya 

menyampaikan berbagai ekskul yang ada di sekolah, dan BSC merupaakan 

ekskul pilihan. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sains boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain? 

Narasumber : Boleh mbaak, disesuaikan saja dengan jadwal ekskul yang sudah mereka 

ambil. 

Peneliti : Kelas berapa saja yang bisa ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Kelas satu sampai lima. 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaannya? Apakah digabung atu dipisah pak? 

Narasumber : Kalau kita dipisah mbak. 

Peneliti : Apa Alasan dipisah pak? 

Narasumber : Setiap kelas beda-beda materinya, dan tingkat kesulitannya. Ditambah 

peserta didik yang ikut lumayan ramai mbak. 

Peneliti :  Berapa orang pembimbing ekstrakurikuler sains ini pak? 

Narasumber : Untuk itu mbaknya bisa tanyakan pada koornya saja yaitu Bu Madda 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan pembimbing? Dan rekrutan dari mana? 

Narasumber : Itu juga bisa ditanyakan sama beliau mbak. 

Peneliti : Apakah sebelum pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler sains, ada 

pelatihan khusus atau ketentuan-ketentuan tertentu untuk 

pembimbing? 



 
 

Narasumber : Dari saya tidak ada, karena itu wewenang bu madda sebagai koornya. Saya 

cukup percayakan semua ekskul dengan koor masing-masing. 

Peneliti  : Apakah kegiatan ekstrakurikuler sains termasuk Prota atau Promes?  
Narasumber : Prota mbak 

Peneliti  :  Protanya di atur mulai kapan pak? 

Narasumber : Diaturnya sudaah lama, hanya saja kadang-kadang awal ajaran baru mbak 

untuk ekskul biasanya. 

Peneliti : Apakah ada evaluasi kegiatan esktralurikuler sians ini pak? 

Narasumber : Ada. Namun tidak secara tertulis. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kegiatan ini? 

Narasumber : keseluruhan saya, dan koor. Untuk lapangan pembimbing  

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasinya? 

Narasumber : Untuk tentor (pembimbing) ditangani oleh Bu madda, dari pihak sekolah 

dilakukan pada saat prota atau promes, yaitu biasanya saya melihat dari 

daftar peserta yang ikut akskul dari pertama masuk hingga terakhir. Apabila 

tetap bertahan berarti tidak ada masalah yang fatal dan kegiatan tersebut 

bisa dilanjutkan. Jika ada masalah lain biasa kami sharing face to face.Itu 

penyesuaian yang sudah ada saja mbak, karena kita memiliki hampir 20 

ekskul jadi untuk yang wajib itu setiap kelas beda-beda dan untuk pilihan 

itu anak-anak bebas untuk mengikuti sesuai keinginan mereka. BSC 

termasuk ekskul pilihan 

Peneliti : Berapa kali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasinya? 

Narasumber : Yang wajib biasanya satu tahun sekali, dan biasanya saya cukup 

menanyakan dan melihat data peserta didik yang pertama masuk dan yang 

bertahan sampai sekarang. Daan sejauh ini masih bisa dipertahankan. 

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh koordinator sains? 

Narasumber : Untuk itu tanyakan langsung ke beliau mbak. 

Peneliti : Apakah pembimbing dilibatkan dalam evaluasi ini? 

Narasumber : Iya mbak, mereka yang tau anak dilapangan. 

Peneliti : Apakah ada tindakan lanjut dari hasil evaluasi tersebut? 

Narasumber : Perbaikannya pada apa masalah yang sering ditemukan, jika masalah anak-

anak ada yang tidak masuk atau tidak membawa bahan praktek itu menurut 

saya tidak terlalu fatal dan sejauh ini masih bisa di atasi oleh gurunya. 

Jikapun ada ya untuk tindaknya itu urusan koor mbak, gemana 

penyampaiannya dengan orang tua manak-anak. 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan 

ekstrakurikuler sains? Apakah sekolah pernah mendapatkan 

penghargaan atau juaran dalam perlombaan materi sains? 

Narasumber : Hasilnya lebih pada pengembangan minat dan bakat dan pengetahuan anak-

anak mbak, karena untuk ikut lomba itu kita ambil dari anak CI (Cerdas 

Istimewa) khusus untuk Olympiade Sains. 

Peneliti : Apakah ada peningkatan dari ke tahun pak? 

Narasumber : Alhamdulillah masih bertahan mbak. Intinya anak-anak senang 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-10 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Kamis, 23 Februari 2018 

Jam  : 09.45-10.25 WIB 

Lokasi  : Kursi Tunggu Depan Kantor SDM Bodon  

Sumber Data :  Nurul Mawaddah, S. Pd. Si  

Jabatan : Koordinator Ekstrakurikuler Sains SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara 

Peneliti  :  Bagaimana latar belakang kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan di 

sekolah ini bu?  

Narasumber  : Untuk Latar belakangnya yang lebih tau pak rahya mbak, karena saya 

hanya melanjutkan apa yang sudah ada. Nanti mbak bisa tanya langsung 

kepada beliau untuk latar belakang terjadinya kegiatan ekstrakurikuler sians 

di sekolah ini. Menurut saya dengan adanya kegiatan ini mampu mewadahi 

anak-anak untuk melakukan percobaan sesuai dengan minat dan bakat 

mereka sendiri. Dengan begitu mereka bisa tau bahwa banyak terdapat 

materi sains dalam permainan mereka dalam keseharian.  

Peneliti :  Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Lebih pada mewadahi peserta didik dalam mengembangkan miat dan bakat 

serta ilmu pengetahuan sains yang sudah didapat dikelas mbak. 

Peneliti : Tahun berapa pertama kali kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber :  Sudah lama mbak. Pastinya tahun berapa saya kurang tau mbak. Karena 

saya baru dua tahun memegang tanggung jawab ini. 

Peneliti : Kegiatan ekstrakurikuler sains ini termasuk pada jenis kegiatan 

seperti apa? 

Narasumber : Pada saat pelaksanaan, antara materi dan percobaan sejalan mbak, setiap 

materi yang diberikan kepada anak harus dibarengi dengan percobaanya 

langsung. 

Peneliti  : Apa saja yang menjadi pertimbangan sekolah dalam perencanaan 

kegiatan tersebut? 

Narasumber : Ooh. Nanti saya kasi nomor pak rahya jika ingin tau tentang perencanaan. 

Namun secara umum dalam perencanaan kegiatan itu sama dengan ekskul 

lain mbak, yaitu materi yang diajarkan tidak jauh beda dengan materi yang 

dipelajari dikelas, selain dari itu sarana dan prasarana, waktu juga karena 

harus mencari waktu yang tepat yang tidak bentrok dengan kelas ekskul 

lain, kalau guru itu sudah pasti mbak, biaya juga. Karena apabila anak yang 

minat ke ekskul sainsnya kurang otomatis kegiatan ini akan 

dipertimbangkan lagi. Tapi sejauh ini Alhamdulillah semangat anak-anak 

untuk ikut sains itu banyak, karena anak usia SD itu rasa penasaran dan 

ingin tahunya kuat, bahkan ada anak yang tidak ikut ekskul sains malah 

nimbrung pada saat teman-temannya sedang melakukan percobaan.  

Peneliti : Alat dan bahan apa yang dibutuhkan? 

Narasumber : Alat dan bahan yang digunakan intinya mudah didapat peserta didik mbak. 

Sesuai dengan jenis kegiatan dan materi yang diajarkan namun sudah 

dipertimbaangkan terlebih dahulu 

Peneliti : Bagaimana rangkaian kegiatan ekstrakurikuler sains yang akan 

dilaksanakan? 



 
 

Narasumber : Untuk itu tanyakan ke pak rahya mbak, saya hanya melanjutkan apa yang 

sudah ada. 

Peneliti : Materi apa saja yang dipelajari pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Bermacam-macam mbak, Pastinya pengembangan dari materi yang mereka 

pelajajri dikelas mbak.  

Peneliti : Bagaimana cara penentuan materi kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Sesuai dengan tingkatan kelasnya.  

Peneliti : Dimana lokasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains? 

dilaksanakan di sekolah sendiri atau di luar sekolah bu? 

Narasumber : Di sekolah sendiri mbak, yaitu diruang kelas dan halaman gedung selatan, 

tepatnya diujung jalan ini lurus saja nanti gedungnya pas disebelah kiri 

jalan mbak. 

Peneliti : Hari dan jam berapa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains? dan 

hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangannya? 

Narasumber : Setiap selasa mbak, dari jam dua lewat sampai jam setengah lima. Nanti 

mbak bisa datang saja setiap selasa sore. Untuk kelas 1 dan 2 itu jam 14.15-

15.15, lalu istrahat sholat ashar dan  setelah ashar dilanjutkan dengan kelas 

3,4 dan 5 yaitu jam 15.30-16.30 sore. Dalam penentuan kegiatan ini saya 

liebih mempertimbangkan dengan jadwal kegiatan yang lain, seperti jadwal 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikurikuler lainnya 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut? 

Narasumber : Kepala sekolah dan koor sebelum saya mbak. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembiayaannya? 

Narasumber : Biaya mandiri mbak, peranak membayar Rp. 15.000 tiap bulan 

Peneliti : Siapa yang melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler sains ini? 

Narasumber : Sekolah dan guru kelas mbak.  

Peneliti : Siapakah yang menjadi sasaran dari kegiatan ini? 

Narasumber : peserta didik dari kelas satu sampai lima yang ikut kegiatan ekskul ini 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan peserta didik yang akan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Tergantung keinginan mereka masing-masing mbak, mereka milih sendiri. 

Nantikan diawal semester itu sudah dikasi edaran mbak dari sekolah ekskul 

pilihannya apa saja, dari pola sains sampai baca Al-Qur’an. Nanti mereka 

memilih minatnya dimana, dan ini tidak diwajibkan karena yang diwajibkan 

itu ekskul Bahasa Inggris sama Al-Qur’an untuk anak kelas satu dan dua 

dan untuk kelas atas beda lagi, macam-macam sih mbak. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sains boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain? 

Narasumber :  Boleh mbak. 

Peneliti : Kelas berapa saja yang bisa ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Disini ada banyak mbak, dari kelas satu sampai dengan kelas lima.   

Peneliti : Bagaimana pelaksanaannya? Apakah digabung atu dipisah pak? 

Narasumber : Dipisah mbak dan untuk jadwanya Kalau kelas bawah 1 dan 2 itu jam 2 

siang selasa jadwalnya, kalau 3,4 dan 5 itu sore setelah ashar namun 

harinya sama.  

Peneliti : Apa Alasan dipisah? 



 
 

Narasumber : Banyaknya peserta didik dan disesuaikan dengan tingkat kesulitannya 

mbak. Karena ini belajsar sambil bermain agar bisa mengmbangkan minat 

dan bakat anak  

Peneliti :  Berapa orang pembimbing ekstrakurikuler sains ini pak? 

Narasumber : Ada 5 orang mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan pembimbing? Dan rekrutan dari mana? 

Narasumber : Sebenarnya gini mbak, kalau saya pertama dia harus memiliki ilmu sains 

dulu, maksudnya jurusan sains. Entah dya lulusan PGSD atau apa yang 

penting besicnya itu dasar sains. Kalau PGSDkan otomatis dia menguasai 

segala macam mata pelajaran materi SD. Untuk mahasiswa s1 pun saya 

tanya jurusannya apa, jika sains ya saya terima. Terus yang kedua dia suka 

percobaan kan ekskul sains ini tidak hanya materi tapi langsung praktek 

berupa percobaan-percobaan. Setelah diterima biasanya saya lihat apakah 

kinejanya bagaimana, jika baik ya saya lanjutkan mbak. Biasanya dari dulu 

kita ambil dari anak s1 UNY mbak. 

Peneliti : Apakah sebelum pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler sains, ada 

pelatihan khusus atau ketentuan-ketentuan tertentu untuk 

pembimbing? 

Narasumber : Nggak ada, saya hanya memberikan panduan dan materinya mereka yang 

merancang sendiri modulnya mbak sesuai dengan panduan tersebut. Jika 

ada materi yang menarik yang lebih bagus ya silakan ditambah saja, asalkan 

modulnya tersebut jelas dari sisi materi, bahan dan langkah-langkah 

kerjanya. Kenapa saya buat demikian itu karena hasil evaluasi tahun 

kemaren, ketika guru tersebut berhalangan tidak bisa masuk, saya yang 

menggantikan dan pada saat itu anggaplah kita fahan dengan materinya tapi 

kita tidak tau tujaun yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut. 

Tahun ini saya buat demikian dan Alhamdulillah lancar. 

Peneliti  : Apakah kegiatan ekstrakurikuler sains termasuk Prota atau Promes?  
Narasumber  : Prota mbak. 

Peneliti  :  Protanya di atur mulai kapan? 

Narasumber : Diaturnya sudaah lama, hanya saja kadang-kadang awal ajaran baru mbak 

untuk ekskul biasanya. 

Peneliti : Apakah ada evaluasi kegiatan esktralurikuler sians ini? 

Narasumber : Ada mbak. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kegiatan ini? 

Narasumber : Saya, kepala sekolah dam pembimbing. 

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasinya? 

Narasumber : Lebih pada Sharing saja mbak. Tidak tertulis.  

Peneliti : Berapa kali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasinya? 

Narasumber : Setahun sekali yang wajib mbak. Kita lebih pada Sharing saja mbak. Dari 

hak sekolah biasanya ditanya jumlah peserta didik dari awal sampai akhir. 

Alhamdulillah sampai saat ini banyak pemintanya dan bisa dilanjutkan 

mbak. 

Peneliti : Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh koordinator sains? 

Narasumber : Biasanya saya lewat group aja. Misalnya mbak, mas ada apa? ada keluhan 

apa? dikelas ada masalah apa? Teruskan saya tugasnya mengontrol mbak 

dan saya yang mengabsenin anak-anak yang tidak masuk, terus saya tanya 

kenapa anak tersebut tidak berangkat. Tapi jika kejadian-kejadian 

InsyaAllah selama ini tidak begitu ada.. 

Peneliti : Apakah pembimbing dilibatkan dalam evaluasi ini? 



 
 

Narasumber : Iya mbak, keluhannya apa bisa disampaikan kepada saya mbak. 

Peneliti : Apakah ada tindakan lanjut dari hasil evaluasi tersebut? 

Narasumber : Permasalahan kadang-kadang ada anak-anak yang bolos dan ketika ditanya 

biasanya ada acara atau sakit yang tampa izin jika tidak bisa masuk, yah 

kadang saya nelpon orang tua mereka mbak, dan mengingatkan mereka 

bahwa anaknya kenapa bolos, kenapa tidak membawa bahan. Yaaa seperti 

itu mbak. 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan 

ekstrakurikuler sains? Apakah sekolah pernah mendapatkan 

penghargaan atau juaran dalam perlombaan materi sains? 

Narasumber : Sejauh ini Alhamdulillah memuaskan mbak sesuai dengan hasil ujian 

mereka, nilainya rata-rata melebihi KKM yang saya tentukan karena 

kegiatan inikan mengajak mereka balajar sambil bermain, dan untuk 

penghargaan mereka khusus ekskul sains belum pernah mbak, kalau untuk 

penghargaan mata pelajaran IPA itu sudah banyak mbak, tapi anak yang 

ikut olimpiyade IPA itu beda lagi dengan anak yang ekskul sains, emang 

sih ada beberapa anak kelas CI atau olimpiyade IPA merupakan anak yang 

ikut ekskul sains juga. Akan tetapi olimpiyade inikan tidak dalam bentuk 

praktek dan hanya materi-materi saja. Untuk hasilnya Alhamdulillah mbak 

sudah beberapa kali memenagkan lomba. 

Peneliti : Apakah ada peningkatan dari ke tahun pak? 

Narasumber : Alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini mbak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-11 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Selasa, 27 Februari 2018 

Jam  : 16.02-16.22 WIB 

Lokasi  : Kursi Tunggu Depan Kelas 1A SDM Bodon  

Sumber Data :  Fitra Sari, S. Si  

Jabatan : Pembimbing Ekstrakurikuler Sains di SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara 

Peneliti : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat menyusun pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Kadang gini, kendala yang sering ditemukan itu pada saat menyusun 

materinya mbak. Soalnya sekolah hanya memberikan panduan tetapi kita 

yang membuat modulnya sendiri, nah biasanya saya sering menemukan itu 

pada saat menyusu materi untuk anak kelas lima, ada kadang-kadang 

beberapa materi yang saya ajarkan itu sudah pernah mereka pelajari dikelas 

bawah sehingga mereka komplen terhadap saya. Cara saya mengatasi 

kendala ini biasanya saya buat stok materi banyak-banyak mbak, jadi ketika 

materi tersebut mereka pernah belajar sebelumnya ya saya langsung ganti 

dengan materi selanjutnya, dan materi untuk menggu depan saya akan 

sampaikan pada minggu ini, jadi mereka bisa mempersiapkan bahan-

bahannya jauh hari, setelah itu saya akan mengingatlkan kembali pada 

orang tua mereka melalui group WA tentang apa-apa saja yang harus 

dibawa anak besoknya. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Materi, alat dan bahan, serta biaya mbak. 

Peneliti : Aspek-aspek apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler ini? 

Narasumber : Kognitif, afektif dan psikomotor mbak. 

Peneliti : Apakah ada pelatihan dari sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Tidak ada mbak.  

Peneliti : Bagaimana cara menentukan materinya? 

Narasumber : Psikologi perkembangan anak mbak, dalam menyusun materi misalnya saya 

harus memperhatikan umurnya, apakah materi tersebut sudah sesuai atau 

belum mbak. Karena apabila materinya terlalu berat kasian merekanya pasti 

akan bingung nantinya mbak, kan materi IPA butuh analisis juga mbak, 

meskipun masih analisis sederhana untuk anak tahap sekolah dasar. Namun 

hal itu tidak bisa dianggap sepele juga. Otomatis apabila materi tersebut 

terlalu sulit untuk mereka akan berdampak pada kegiatan ekskul ini mbak, 

anak-anak pasti akan malas masuk ekskul dan ekskul ini lama kelamaan 

akan tutup. 

Peneliti : Apakah materi yang diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler sains sama 

dengan materi yang diajarkan dikelas? 
Narasumber : Ada yang sama ada juga yang tidak mbak, karena ekskul ini merupakan 

perluasan dari materi kurikuler jadi materi di ekskul lebih luas atau lebih 

banyak dari kurikuler. 



 
 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran ektrakurikuler 

sains? 
Narasumber : Dilihat dari materinya, karena ini juga untuk anak agar bisa melakukan 

sendiri jadi semua materi dilakukan percobaan langsung mbak. 

Peneliti : Apakah sekolah mempunyai panduan tertentu dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Sekolah tidak memberikan panduan mbak, akan tetapi untuk materinya, 

bahan dan langkah-langkahnya kita cari sendiri mbak. Setelah modul 

tersebut selesai maka diserahkan kepasa koor sainsnya mbak. Selanjutnya 

diicek oleh koor dan apabila alat dan bahannya susah ditemukan maka koor 

minta diganti atau pembelajaran diminta untuk kelompok dalam penyediaan 

bahannya. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat  menentukan alat 

dan bahan pembelajaran? 

Narasumber : Ya apakah berbahaya atau tidak, mudah didapat atau tidak. Segi biayanya 

juga mbak. 

Peneliti : Hal apa  yang harus dipertimbangkan pada saat menentukan lokasi? 

Narasumber : Karena ini percobaan biasanya kita lebih pada penggunaan dilapangan 

sebagi lokasi. Banyaknya peserta didik juga merupakan faktor yang harus 

dipertimbangkan mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara penilaian kegiatan ektrakurikuler sains? 

Narasumber : Tanya jawab biasanya mbak tentang materi yang sudah dipelajari. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler sains hanya 

kelas tertentu atau dibagung dari berbagai kelas?  
Narasumber : Dipisah mbak, dan saya memegang kelas satu dan lima 

Peneliti : Ada berapa orang yang ikut ekstrakurikuler sains ini? 

Narasumber :  Sayakan megang dua kelas mbak kelas satu dan kelas lima. Dari kedua 

kelas itu tidak pernah pas anak-anak yang datang, kelas satu itu ada 9 anak 

sebanarnya namun yang datang lebih dari itu mbak, kadang jadi 13 bisa 

juga sampai 15 anak, tapi saya tidak pernah marah kepada mereka yang 

tidak terdaftar, karena anak-anak pada dasarnyakan senang bermain dan 

inikan materinya sedikit tapi percobaannya lebih banyak mbak, dan mereka 

senang dengan hal seperti itu. Begitu juga dengan kelas lima, yang terdaftar 

ada 6 anak dan yang datang lebih dari itu. 

Peneliti : Bagaimana cara penyampaian materi tersebut? Apakah mereka bisa 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Materi disampaikan hanya sedikit mbak. Karena anak langsung diajar 

praktek biasanya mbak. 

Peneliti : Bagaimana antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Alhaamdulillah sejauh ini anak semangat dalam belajar mbak. Jika tidak 

faham mereka juga sering bertanya mbak. 

Peneliti : Apakah ada evaluasi disetiap akhir pembelajaran? 
Narasumber : Jarang mbak. Tertulis biasanya pas saat UTS dan UAS. 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sians? Apakah pernah 

memenangkan lomba? 
Narasumber : Alhamdulillah sejauh ini nilainya bagus mbak, kemarin saya dengar juga 

dari guru kelas mereka mengatakan bahwa anak yang mengikuti kelas BSC 

lebih cepat menjawab persoalan-persoalan sains yang sedang dipelajari 



 
 

dikelasnya mbak, dan itu artinya kelas sains ini membawa dampak positif 

bagi mereka mbak. Untuk lomba belum mbak. 

Peneliti : Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Faktor penghambat kadang-kadang anak-anak jarang membawa alat dan 

bahan mbak.  

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat? 

Narasumber :  Biasanya saya Sharing dengan koor mbak. 

Penelti : Pernahkah melakukan percobaan sederhana selama kegiatan 

ekstrakurikuler sains berlangsung? 

Narasumber : Setiap pertemuan mbak. 

Peneliti : Apakah ada kegiatan atau laporan yang harus dibuat setelah proses 

pembelajaran berakhir? 

Narasumber : Tidak ada mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-12 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Jum’at, 09 Maret 2018 

Jam  : 15.30-16.02 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu Depan Lab Komputer SDM Bodon  

Sumber Data :  Fisun Fahnani, S. Pd 

Jabatan : Pembimbing Ekstrakurikuler Sains di SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara 

Peneliti : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat menyusun pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Kalau kendala sebenarnya tidak terlalu serius, bagi saya pribadi kendalanya 

pada waktu mbak, kan materi atau modul tersebut sudah harus ada untuk 

pembelajaran satu semester kedepan, kadang masa-masa libur itu kita bikin 

modul mbak untuk merancang satu semester kedepan dan harus selesai 

serta diserahkan pada koor sains (bu mada mbak), selanjutnya modul 

tersebut diserahkan sesuai degan kisi-kisi yang diberikan bu mada (koor 

sains), setelah di cek dan apabila ditemukan materi yang pernah dipelajari 

anak maka modul tersebut materinya diganti lagi mbak. Jadi materi tersebut 

sudah tersusun sesuai dengan jadwal ekskul sains perminggunya, pada saat 

pelaksanaan kegiatan ekskul itu kita hanya tinggal mempraktikkan saja, 

dengan memberi tahu kepada peserta didik bahan-bahan yang harus mereka 

bawa apa-apa saja. Biasanya selasa mereka belajar dan pada hari jum’at 

sudah dikasi tau bahan dan alat yang harus mereka bawa pada hari selasa. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Harus sesuai dengan tahap perkembangan anak mbak.Materi, alat dan 

bahan,  

Peneliti : Aspek-aspek apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler ini? 

Narasumber : Kognitif, afektif dan psikomotor 

Peneliti : Apakah ada pelatihan dari sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Tidak ada mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan materinya? 

Narasumber : Eeeem karena ini kelas dua ya, memilih materi sesuai dengan tahap 

perkembangan anak agar materi yang disampaikan tidak terlalu berat untuk 

mereka, tujuan dari kegiatan inikan sebenarnya untuk membiasakan anak 

dengan percobaan-percobaan yang sederhana dulu yang nantinya apabila 

mereka sudah terbiasa anak diseleksi untuk masuk kekelas CI. Materi yang 

saya sampaikan sederhana, seperti tekanan udara. Sebenarnya materi 

tersebut sederhana yaitu dengan meniupkan angin kedalam balom dan 

ketika dilepaskan maka balon tersebut akan meloncat. Ini sebenarnya sering 

mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan kita 

memperkenalkan bahwa apa yang mereka mainkan itu terdapat materi-

materi sains didalamnya. 

Peneliti : Apakah materi yang diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler sains sama 

dengan materi yang diajarkan dikelas? 



 
 

Narasumber : Ada yang sama ada yang beda mbak, akan tetapi materi dikelas ekskul lebih 

banyak lagi ketimbang yang ada di kelas reguler, apalagi sekarangkan 

sistem tematik jadi untuk materi sains itu sedikit yang terdapat dalam buku 

tersebut. Jadi sains ini bisa menjadi pendukung bagi mereka ketika dikelas 

dan bisa juga sebagai pembeda bagi mereka yang tidak ikut BSC. Karena 

bagi anak yang ikut BSC ketika materi yang dipelajari dikelas sudah 

mereka pelajari di BSC maka mereka akan lebih dulu menjawab dan 

menjelaskan materi tersebut ketika ditanya oleh gurunya dikelas. 

Sedangkan anak yang tidak ikut BSC hanya diam.  

Peneliti : Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran ektrakurikuler 

sains? 
Narasumber : Dilihat dari materinya mbak, dan saya melakukan praktek disetiap kali 

pertemuan. Jadi anak diajarkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotornya. 

Peneliti : Apakah sekolah mempunyai panduan tertentu dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Koornya hanya memberikan kisi-kisi materi yang akan diajarkan ke peserta 

didik. dimodul tersebut materi sudah tersusun dengan rapi dari penjelasan 

materi dampai pada bahan dan cara-cara yang akan dilakukan untuk 

melakukan praktikum dilapangan. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat  menentukan alat 

dan bahan pembelajaran? 

Narasumber : Tingkat keselamatan dan pemerolehan mbak, apakah alat dan bahan 

tersebut berbahaya atau tidak untuk digunakan anak, daan biayanya juga 

mbak. 

Peneliti : Hal apa  yang harus dipertimbangkan pada saat menentukan lokasi? 

Narasumber : Jumlah peserta didik mbak. Karena ini sifatnya percobaan biasanya saya 

melakukannya dihalaman sekolah. 

Peneliti : Bagaimana cara penilaian kegiatan ektrakurikuler sains? 

Narasumber : Tertulis mbak. Dalam bentuk LKS 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler sains hanya 

kelas tertentu atau digabung dari berbagai kelas?  
Narasumber : Digabung dari beberapa kelas mbak, yaitu dari kelas 2a, 2b, 2c digabung 

menjadi 1 kelas. Akan tetapi hanya khusus kelas dua mbak, kelas tiga, 

empat dan lima beda lagi. 

Peneliti : Ada berapa orang yang ikut ekstrakurikuler sains ini? 

Narasumber : Ada 21 anak mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara penyampaian materi tersebut? Apakah mereka bisa 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Materinya tidak banyak mbak. Singkat padat daan jelas, dan mereka lebih 

ditekankan untuk melakukan percobaan agar bisa belajar sambil bermain 

mbak. 

Peneliti : Bagaimana antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Anak-anak biasanya seneng mbak kalau melalukan percobaan, dan banyak 

tanya. Pak ini gemana, pak ini seperti apa, pak kok bisa ini seperti ini.ya 

begitu biasanya. 

Peneliti : Apakah ada evaluasi disetiap akhir pembelajaran? 
Narasumber : Ada mbak. Post Test mbak, berupa soal tertulis. 



 
 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sians? Apakah pernah 

memenangkan lomba? 

Narasumber : Alhamdulillah baik. Rata-rata anak-anak bisa menyelesaikan soal yang saya 

berikan, dan jika ada yang tidak bisa menyelesaikan hanaya beberapa anak. 

tapi jika sudah diberikan penjelasan lagi itu mereka bisa menjawab. Ini 

sifaatnyaa untuk mengembangkan minat dan bakat anak mbak, bukan untuk 

lomba. 

Peneliti : Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Karena saya memegang kelas bawah yaitu kelas dua yang merupakan atas 

dari kelas satu, itu ya seperti kemarin masih kurang konsentrasi anak-anak. 

kuncinya itu yang saya alami saat ini kadang kita perlu sedikit melucu 

dengan begitu mereka akan kembali fokus memperhatikan. Tatapi apabila 

saya diem saja itu saya akan kalah suara dengan mereka. Jadi benar-benar 

harus dikondisikan betul dan intruksi itu harus sampai pada mereka satu 

persatu jika itruksi itu tidak sampai pada mereka maka mereka akan 

berulah. Contohnya kemarin menyalakan lilin dibuatlah mainan sendiri dan 

dibakar bahan yang lain yang bukan merupakan materi yang seharusnya 

sedang dipelajari, kendalanya lebih kesitu sih mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat? 

Narasumber : Ya sejauh ini paling saya bilang bahwa ada anak yang izin tidak masuk atau 

datang tapi tidak mengikuti pelajaran dengan alasan tidak membawa bahan 

dan alat untuk percobaan. Itu biasanya saya sharing dengan koor mbak. 

Karena orang tua murid biasanya izin dengan koor/wali kelas anaknya. 

Dulu pernah ada satu orang anak yang bandel banget, dia tidak masuk dan 

saya sampaikan kepada koor/wali kelasnya dan koor/wali kelas 

menyampaikan pada kepala sekolah selanjutnya kepala sekolah yang 

menegurnya melalui orang tua mereka mbak. 

Penelti : Pernahkah melakukan percobaan sederhana selama kegiatan 

ekstrakurikuler sains berlangsung? 

Narasumber : Setiap pertemuan itu mbak. 

Peneliti : Apakah ada kegiatan atau laporan yang harus dibuat setelah proses 

pembelajaran berakhir? 

Narasumber : Tidak ada mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-13 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Rabu, 13 Maret 2018 

Jam  : 11.05-11.15 WIB 

Lokasi  : Kursi Tunggu Depan Kantor Unit Utara SDM Bodon  

Sumber Data :  Farisyahira Alifiakansa Harahap 

Status  : Peserta Didik Ekstrakurikuler Sains SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Sudah berapa lama adik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Baru satu tahun ini nek saya mbak, sejak saya kelas lima ini. 

Peneliti : Pernahkah adik tidak masuk kelas?  

Narasumber : Tidak mbak 

Peneliti : Ada berapa orang temen adik yang ikut dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sians?  
Narasumber : Ada enam orang, dan gabungan dari kelas A, B, dan C mbak 

Peneliti  : Apakah materi yang diajarkan sulit?  
Narasumber : Ada yang sulit ada yang enggak mbak, yang sulit itu apabila kita gagal 

melakukan percobaan mbak 

Peneliti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini menyenangkan?  
Narasumber : Iya mbak. Alhamdulillah seneng. Soalnya kita diajar belajar sambil bermain 

mbak 

Peneliti : Apakah adik bosan mengikuti kegiatan ini?  
Narasumber : Nek bosan sih enggak mbak, paling merasa penasaran aja apabila saya gagal 

melakukan percobaan 

Peneliti : Apakah adik mengikuti kegiatan ini atas keinginan sendiri atau 

disuruh sama orang tua/guru? 

Narasumber : Disuruh sama mama mbak. Tapi sayanya juga mau 

Peneliti : Pada saat pembelajaran berlangsung, apakah adik sering belajar 

berkelompok?  
Narasumber : Pernah 

Peneliti : Pernahkah adik tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik? 

Narasumber : Jarang, karena dibimbing sama Ms nya 

Peneliti  : Pernahkah adik mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolah 

atau luar sekolah? 

Narasumber : Belum pernah ada perlombaan mbak, biasanya yang ikut lomba itu anak CI 

Peneliti : Apakah ada perbedaan nilai adik sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini? 

Narasumber : Iya mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-14 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Rabu, 13 Maret 2018 

Jam  : 11.20-11.30 WIB 

Lokasi  : Kursi Tunggu Depan Kantor Unit Utara SDM Bodon  

Sumber Data :  Fadiyah Bening Kinasih 

Status  : Peserta Didik Ekstrakurikuler Sains di SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Sudah berapa lama adik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Dari kelas empat. Sudah 2 tahun mbak 

Peneliti : Pernahkah adik tidak masuk kelas?  

Narasumber : Pernah. Karena sakit 

Peneliti : Ada berapa orang temen adik yang ikut dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sians? 
Narasumber : Tiga orang mbak dari kelas ku, semuanya enam orang 

Peneliti  : Apakah materi yang diajarkan sulit?  
Narasumber : Ada yang sulita ada yang enggak, kalau percobaannya nggak berhasil 

Peneliti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini menyenangkan?  
Narasumber :  Seneng, karena ada percobaannya 

Peneliti : Apakah adik bosan mengikuti kegiatan ini?  
Narasumber : Yo kalau lagi pas kesukaannya seneng, kalau lagi males bosan. 

Peneliti : Apakah adik mengikuti kegiatan ini atas keinginan sendiri atau 

disuruh sama orang tua/guru? 

Narasumber : Iya. Keinginan aku sendiri 

Peneliti : Pada saat pembelajaran berlangsung, apakah adik sering belajar 

berkelompok?  
Narasumber : Pernah. Nek misal ada teman yang tidak membawa bahan praktek. 

Peneliti : Pernahkah adik tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik? 

Narasumber : Jarang. Tapi tidak pernah gagal semuanya, hanya separuh jadi 

Peneliti  : Pernahkah adik mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolah 

atau luar sekolah? 

Narasumber : Tidak mbak. 

Peneliti : Apakah ada perbedaan nilai adik sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini? 

Narasumber : Iya mbak, tapi jika materi yang dipelajari dikelas pernah dipelajari di ekskul 

sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-15 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Rabu, 13 Maret 2018 

Jam  : 11.35-11.50WIB 

Lokasi  : Kursi Tunggu Depan Kantor Unit Utara SDM Bodon  

Sumber Data :  Alifa Nurhusna Khairunisa 

Status  : Peserta Didik Ekstrakurikuler Sains di SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Sudah berapa lama adik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Tiga tahun, dari kelas tiga mbak 

Peneliti : Pernahkah adik tidak masuk kelas?  

Narasumber : Tidak 

Peneliti : Ada berapa orang temen adik yang ikut dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sians? 
Narasumber : Aku sendiri dari kelas ku, semuanya ada enam orang 

Peneliti  : Apakah materi yang diajarkan sulit?  
Narasumber : Tidak, soalnya cuman disuruh ikut panduan dari ibunya 

Peneliti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini menyenangkan?  
Narasumber : Seneng. 

Peneliti : Apakah adik bosan mengikuti kegiatan ini?  
Narasumber :  Aku enggak mbak 

Peneliti : Apakah adik mengikuti kegiatan ini atas keinginan sendiri atau 

disuruh sama orang tua/guru? 

Narasumber : Aku yang mau. 

Peneliti : Pada saat pembelajaran berlangsung, apakah adik sering belajar 

berkelompok?  
Narasumber : Pernah mbak 

Peneliti : Pernahkah adik tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik? 

Narasumber : Jarang mbak. Kita belajar selalu di arahkan sama ibunya 

Peneliti  : Pernahkah adik mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolah 

atau luar sekolah? 

Narasumber : Tidak mbak  

Peneliti : Apakah ada perbedaan nilai adik sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini? 

Narasumber : Kalau misal aku pernah belajar materi itu di ekskul ya aku bisa jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-16 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Rabu, 14 Maret 2018 

Jam  : 10.58-11. 26 WIB 

Lokasi  : Ruang Tunggu Depan Kantor Unit Selatan SDM Bodon  

Sumber Data :  Sekti, S. Pd  

Jabatan : Guru Kelas SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti  : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat mengajarkan materi 

sains di kelas?  
Narasumber : Kendalanya karena kita tematik ya, paling waktu untuk melakukan 

percobaan atau praktek yang banyak membuang waktu, dari sisi lain masih 

bisa dipersiapkan sih mbak. 

Peneliti  : Apakah ibu melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler sains 

dikelas?  
Narasumber : Iya mbak.  

Peneliti : Bagaimana pendapat ibu dengan adanya  kebijakan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah? 

Narasumber : Banyak dampak positiif buat anak-anak, yang pertama anak-anak enjoy, 

kedua mereka mempunyai ketertarikan sendiri pada dunia sains karena pasti 

banyak sekali percobaan yang mereka lakukan lagian anak-anak lebih suka 

dan tertarik dengan percobaan tersebut. Selain itu pengetahuan anak lebih 

menjadi luas. 

Penelti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini mampu membuat peserta didik 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Oh iya, kan semua materi yang diajarkan ada praktikumnya dengan 

melakukan percobaan-percobaan sederhana tersebut membuat merreka 

merasa sedang bermain, bahkan ada yang sering cerita ke saya pada saat 

belajar di kelas “bu kemarin aku belajar ini lho dan aku berhasil” rata-rata 

seperti itu mbak. Alhamdulillah mereka senang. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut ekstrakurikuler sains ini sesuai dengan 

minat, bakat dan keinginan mereka sendiri? 

Narasumber : Oh iya mbak, karena ini kelas dua pastinya mereka sudah bisa memilih 

sendiri ekskul apa yang mereka mau, saya hanya menyampaikan bahwa 

sekolah memiliki berbagai ekskul dan salah satunya BSC atau ekskul sains 

tersebut. 

Peneliti : Apakah semua peserta didik di kelas ibu mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Kalau gak salah ada sekitar enam orang, untuk lebih jelas mbak bisa 

tanyakan kepada bu mada saja. Tapi seingat saya enam orang mbak. 

Peneliti  : Menurut pengamatan ibu, aspek apa yang paling menonjol pada 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Semua sih mbak. Lebih pasa psikomotor juga 

Peneliti  : Apakah ada perbedaan antara peserta didik yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler sains dengan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Kadang-kadang jika terdapat materi yang berbaur sains dalam buku tematik 

ya anak-anak yang ikut ekskul sains lebih faham mbak, kadang-kadang 

mereka juga cerita bahwa materi tersebut mereka sudah pernah melakukan 

percobaan, dengan begitu kadang-kadang ada beberapa anak yang ingin 



 
 

ikut ekskul sains, cuman ya karena inikan prota mbak yang hanya bisa ikut 

pada awal semester satu, nek mau ikut ya tunggu kelas dua saja lagi. 

Peneliti : Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler sains 

dimasukkan kedalam raport? 

Narasumber : Iya mbak, tapi tidak berbentuk angka, akan tetapi berbentu narasi dari hasil 

yang sudah mereka peroleh tersebut 

Peneliti : Apakah nama kegiatan tersebut sudah memiliki nama tersendiri? Atau 

dimasukkan pada kegiatan lain-lain? 

Narasumber : Nama tersendiri mbak, jika ekskulnya BSC ya tetapi ditulis BSC didalam 

raportnya mbak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-17 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/ Tanggal :  Kamis, 15 Maret 2018 

Jam  : 09.15. 10.50 WIB 

Lokasi : Depan Kantor Unit Selatan SDM Bodon  

Sumber Data :  Aliftina Sukmastanti, S. Pd  

Jabatan : Guru Kelas SDM Bodon  

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti  : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat mengajarkan materi 

sains di kelas?  
Narasumber : Untuk materi sains karena kita sistem tematik yang di integrasikan ke dalam 

sebuah tema membuat kita sedikit kekurangan waktu saja, dan untuk kelas 

satu belum ada materi sains secara khusus hanya saja tersirat sedikit materi 

tersebut yang digabung ke dalam bahasa indonesia. Misal ada bacaan yang 

bertema lingkungan. Hanya seperti itu mbak.  

Peneliti  : Apakah ibu melakukan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler sains 

dikelas?  
Narasumber : Iya mbak. Pada awal masuk sekolah juga sudaah menjelaskan tentang 

macam-macam kegiatan ekskul yang ada disekolah. 

Peneliti : Bagaimana pendapat ibu dengan adanya  kebijakan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah? 

Narasumber : Alhamdulillah kegiatan ini mampu membuat anak tau bahwa pada saat 

mereka bermain, didalam permainan mereka itu terdapat ilmu dan materi 

sains. Kadang-kadang hal yang mereka lakukan pada saat percobaan ketika 

mereka berkunjung ketempat lain misalnya pernah yang ikut BSC namanya 

ziadan dia bilang “Bu apa yang aku coba itu ada ditaman pintar” terus saya 

tanya kamu seneng gak? Seneng banget bu. jadi dengan adanya kegiatan ini 

sangat menunjang pengetahuan anak pada saat di luar sekolah mbak. 

Penelti : Apakah kegiatan ekstrakurikuler ini mampu membuat peserta didik 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Alhamdulillah iya mbak, dan ini mampu membuat anak menjadi banyak 

tahu tentang pengalaman sehari-hari mereka yang merupakan bagian dari 

ilmu sains di dalamnya. Selain itu, apabila anak melakukan percobaan dan 

akhirnya berhasil dari percobaan tersebut mereka punya kesenangan 

tersendiri, materi yang diajarkan kepada anak juga sangat sederhana dan 

banyak percobaan juga mampu membuat mereka bisa belajar sambil 

bermain. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut ekstrakurikuler sains ini sesuai dengan 

minat, bakat dan keinginan mereka sendiri? 

Narasumber : Untuk anak kelas satu  rata-rat awalnya orang tua yang memilihkan ekskul 

apa yang ingin diikuti anaknya. Awalnya mereka masih bersifat coba-coba 

aja, artinya jika dia tertarik dia akan seneng banget dan akan lanjutkan, tapi 

jika dia tidak tertarik maka dia akan berhenti. Namun selama ikut BCS ini 

Alhamdulillah belum ada anak yang berhenti ditengah jalan, bahkan ada 

beberapa anak dipertengahan semester ingin ikut BSC, tapi karena inikan 

Prota jadi harus awal semester baru bisa daftarnya. Kadang-kadang 

percobaan yang pernah mereka lakukan itu sering mereka ceritakan kepada 

saya pada saat di kelas, misal “bu kemarin aku bikin ini lho”. Gtu rata-rata 



 
 

mbak. Jadi dengan mereka sering cerita begitu membuat teman-temannya 

ingin ikut juga. 

Peneliti : Apakah semua peserta didik di kelas ibu mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Tidak semua mbak, karena minat, bakat dan keinginan tiap anak berbeda-

beda. Sebentar saya liat dulu, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 

Ada tujuh anak. 

Peneliti  : Menurut pengamatan ibu, aspek apa yang paling menonjol pada 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Semua aspek mbak. 

Peneliti  : Apakah ada perbedaan antara peserta didik yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler sains dengan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut?  
Narasumber : Karena ini masih kelas satu, materi sainsnya digabung kedalam materi 

bahasa indonesia dan hany sedikit sekali terdapat unsur sainsnya, maka 

kurang begitu namak perbedaannya. Ditambah lagi pada kelas satu lebih 

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis anak mbak. Jikapun 

ada sudah tentu anak yang ikut BSC lebih bisa menjawab mbak hanya saja 

kadang-kadang ada anak yang masih malu-malu untuk mengungkapkannya, 

maklum mbak masih kelas satu. 

Peneliti : Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler sains 

dimasukkan kedalam raport? 

Narasumber : Saya hanya diberikan hasil Responsi saja dan hanya lembaran seperti itu, 

terus hasil atau lembaran tersebut saya berikan lagi kepada orang tuanya. 

Tapi emang saya gak liat detailnya. Nilainya dimasukkan kedalam raport 

dalam bentuk abjak A,B, C. Hasil yang kebanyak diperoleh siswa itu A dan 

B, terus nanti ada keterangannya seperti ini “Alhamdulillah ananda taufik 

memiliki rasa ingin tau yang baik dan penglaman ilmiah yang bagus dan 

melakukan percobaan dengan level Besic”. Yang dimasukkan keraport 

hanya bentuk deskripsinya saja. Sistem penilaian tersebut diperoleh dari 

keseluruhan materi yang mereka pelajari selama satu semester. 

Peneliti : Apakah nama kegiatan tersebut sudah memiliki nama tersendiri? Atau 

dimasukkan pada kegiatan lain-lain? 

Narasumber : Sudah nama tersendiri mbak, seperti inikan sudah ada namanya sendiri 

yaitu “BSC” yang lain juga seperti itu mbak :  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-18 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

  

Hari/ Tanggal :  Selasa, 20 Maret 2018 

Jam  : 12.00-12.45 WIB  

Lokasi  : Ruang UKS Unit Selatan SDM Bodon Bantul Yogyakarta 

Sumber Data :  Rahya, S. Pd. I  

Jabatan : Mantan Koordinator Kegiatan Ekstrakurikuler Sains 

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti  :  Bagaimana latar belakang kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan di 

sekolah ini bu?  

Narasumber : Jadi gini, waktu itu pada tahu ajaran 2009/2010 ekskul sudah banyak. 

Tetapi tidak ada ekskul yang mewadahi anak-anak yang hobi dibidang 

sains. Selain itu pada pembelajaran kurikulerkan kita jarang melakukan 

praktek-praktek tentang sains, jadi kemudian saya menyarankan kepada 

kepala sekolah yang lama agar di adakan kegiatan ekstrakul sains. Karena 

dengan adanya kegiatan ini dapat mewadahi anak untuk melakukan praktek 

diluar jam pelajaran kurikuler. Jadi kegiatan ini lebih pada sebagai 

penunjang pembelajaran dikelas mbak. Misalnya dikelas iitu ada belajar 

tentang perambatan bunyi dan kadang-kaddang ada yang gurunya 

memberikan prakteknya langsung ada juga yang tidak, nah untuk 

mengantisipasi hal tersebut maka diadakan kegiatan ini. Alhamdulillah usul 

saya diterima, lalu kami menyusun rencana untuk melaksanakan ekskul ini. 

Peneliti :  Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Tujuannya itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan siswa yang 

berbakat dibidang sains, terus untuk menambah penguasaan materi dari 

yang mereka dapatkan dikelas. 

Peneliti : Kegiatan ekstrakurikuler sains ini termasuk pada jenis kegiatan 

seperti apa? 

Narasumber : karena ini tujuannya untuk mewadahi anak dalam mengembangkan minat 

dan bakatnya serta penguasaan materi, jadi untuk jenisnya lebih pada 

percobaan-percobaan mbak, anak diajak untuk berbuat. Namun tetap 

diimbangi dengan materi juga. Bahkan harus ada teori terlebih dahulu 

sebelum anak diajak melakukan percobaan. 

Peneliti : Siapakah yang menjadi sasaran dari kegiatan ini? 

Narasumber : Untuk sasaran kita ya sama dengan sekolah lain yaitu siswa mbak. 

Bagaimana sistemnya nanti kita lihat dari banyaknya siswa yang mendaftar, 

dan kebetulan dulu waktu saya koor siswa yang mendaftar ekskul ini 

banyak, jadi saya memutuskan untuk dipisah sesuai kelasnya.  

Peneliti : Tahun berapa pertama kali kegiatan ekstrakurikuler sains diadakan? 

Narasumber : Ini, ekskul ini kita kurang lebih dari tahun 2009/2010han awal berdirinya.  

Peneliti  : Apa saja yang menjadi pertimbangan sekolah dalam perencanaan 

kegiatan tersebut? 

Narasumber : Kalau saya lebih pada tempat, hari, jam, dan yang paling penting itu materi. 

Karena bahan-bahan yang akan dibawa dan digunakan pada saat 

pelaksanaan kegiatan ekskul sains itu perlu diperhatikan dari segi biayanya, 

dari bahan tersebut kita menentukan proses pembelajaran itu apakah 

kelompok atau mandiri. Misalnya jika bahannya agak mahal pembelajaran 



 
 

dilaksanakan dengan kelompok agar anak tidak merasa terbebani dengan 

menyediakan bahan yang mahal itu. 

Peneliti : Bagaimana cara penentuan rangkaian kegiatan? Hal-hal apa saja yang 

harus diperhatikan pada saat penentuan kegiatan? 

Narasumber : Penentuan rangkaian kegiatan biasanya saya lihat dulu jumlah peserta didik 

yang ikut, karena yang ikut banyak jadi saya pisahkan sesuai dengan 

tingkatan kelasnya mbak. Kemudian saya sesuaikan dengan tujuan kegiatan 

termasuk pada jenis kegiatan ini yaitu harus ada percobaan-percobaan 

sederhana. Dengan begitu biasanya sebelum pembimbing mengajar di 

lapangan saya meminta mereka untuk menyiapkan materi, dan LKS yang 

akan digunakan serta merancang percobaan yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. 

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler ini pak? 

Narasumber : Pada saat merencanakan kegiatan ini hanya saya dan kepala sekolah  yang 

lama. Kalau pelaksanaan di lapangan biasa mbak, ada koor yang baru, wali 

kelas, dan pembimbing. Untuk pembimbing itu awalnya kita menggunakan 

tenaga pengajar yang ada disekolah, namun berjalan hampir dua tahun 

banyak pembimbing yang mengeluh kepada saya bilangnya capek karena 

banyak kegiatan di luar kegiatan ekskul yang harus mereka selesaikan. 

Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mencari tenaga pengajar dari 

luar, dan waktu itu saya mengajukan ke UNY. Alhamdulillah disambut baik 

dari pihak sana, sehingga kita menjalin kerjasama dengan UNY dan itu ada 

MOUnya sampai sekarang, namun dalam hal ini saya bilang bahwa saya 

akan membayarnya sebagai ganti uang bensin dan uang capek mereka. Hal 

itu berjalan sampai sekarang.  

Peneliti  : Apakah kegiatan ekstrakurikuler sains termasuk Prota atau Promes?  
Narasumber : Ini prota mbak, program pertahun 

Peneliti : Apakah kegiatan ekskul ini termasuk prota atau promes pak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-19 

Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal :  Selasa, 20 Maret 2018 

Jam  : 16.45-17.05 WIB  

Lokasi  : Ruang Kelas III B Unit Selatan SDM Bodon  

Sumber Data :  Maulidiya Prastiwi  

Jabatan : Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Sains 

 

Transkip Wawancara: 

Peneliti : Apa kendala yang sering ditemukan pada saat menyusun pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 

Narasumber : Untuk kendala dan hal yang harus dipertimbangkan ini sih mbak lebih pada  

menyesuaikan dengan karakteristik anak kan susah, anak kan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda toh mbak. Misalnya penyesuaian dengan 

anak yang ini dan itu kan susah. Terus yang kedua menyesuaikan dengan 

bahannya kan harus mudah didapat sama anak-anak, soalnyakan kalau 

anak-anak kelas rendah belum bisa mandiri ya mbak, seperti tadi tu yang 

dinda tu yang nyiapin semua bahan ini ibu saya Ms. Terus materi dan bahan 

yang akan digunakan bahaya nggak sih untuk siswa, jadi sebelum saya 

ajarkan kepada siswa saya sudah tak coba-coba dulu dirumah mbak, ini 

lebih pada tanggung jawab dan perlindungan buat mereka mbak. Jadi 

semuanya harus betul-betul di sesuaikan dan dipertimbangkan mbak. 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sains?  
Narasumber : Materi, perkembangan anak alat dan bahan mbak. 

Peneliti : Aspek-aspek apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler ini? 

Narasumber :  Sebetulnya ketiganya ditonjolkan mbak, cuman disini tu yang paling itu 

adalah afektif karenakan dari sikapnyakan mereka saling bekerja sama, ada 

biasanya yang tidak membawa bahan terus temannya ayok ikut sama aku 

misalnya. Jadi mereka belajar bareng, dengan begitu dapat dilihat mereka 

tidak mengutanmakan keegoisannya tapi mengajak temannya. 

Peneliti : Apakah ada pelatihan dari sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Tidak ada mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan materinya? 

Narasumber : lebih pada penyesuaian dengan psikologi anak mbak. Dan sesuai dengan 

tingkat kelasnya juga. 

Peneliti : Apakah materi yang diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler sains sama 

dengan materi yang diajarkan dikelas? 
Narasumber : Ada sih mbak, misalnya suara/bunyi. Itu juga terdapat pada materi reguler, 

kita juga pernah melakuka percobaan tentang materi itu, yang percobaannya 

dilakukan dengan menggunakan kaling yang dikasi tali dan diletakkan 

ditelinga anak, an suara bisa dihantarkan melalui benang itu lho mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran ektrakurikuler 

sains? 
Narasumber : Penyesuaian dengan materi mbak, dan biasanya lebih pada percobaan 

mbak. 

Peneliti : Apakah sekolah mempunyai panduan tertentu dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sains? 



 
 

Narasumber : Contoh-contoh materi atau silabus yang pernah diajarkan oleh pembimbing 

sebelum saya mbak. Misalkan kemarin sebelum saya kan ada miss putri dan 

bu mada memberikan modul yang pernah diberikan oleh bu putri, saya 

melihat penduan dari situ berkenaan dengan materinya mbak.Biasanya 

materi yang pernah diajarkan diminta ganti oleh Ms. Mada agar tidak 

terjadi materi yang berulang-ulang di ajarkan kepada anak. seterusnya harus 

ada lembar penilian atau soal mbak 

Peneliti : Hal apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat  menentukan alat 

dan bahan pembelajaran? 

Narasumber : Lebih pada pemerolehan dan tingkat keselamatan peserta didik mbak. 

Peneliti : Hal apa  yang harus dipertimbangkan pada saat menentukan lokasi? 

Narasumber :  Jumlah anak mbak, kan saya tidak banyak. Jadi biasanya saya lakukan 

didalam kelas saja jika memungkinkan.  

Peneliti : Bagaimana cara penilaian kegiatan ektrakurikuler sains? 

Narasumber :  Kalau saya biasanya tertulis mbak. 

Peneliti : Apakah peserta didik yang ikut kegiatan ekstrakurikuler sains hanya 

kelas tertentu atau dibagung dari berbagai kelas?  
Narasumber : Khusus kelas tiga mbak, tapi digabung dari tiga A, B dan C mbak. 

Peneliti : Ada berapa orang yang ikut ekstrakurikuler sains ini? 

Narasumber : Ada 9 anak mbak. 

Peneliti : Bagaimana cara penyampaian materi tersebut? Apakah mereka bisa 

belajar sambil bermain? 

Narasumber : Materinya tidak banyak mbak. Singkat padat dan jelas, dan mereka lebih 

ditekankan untuk melakukan percobaan agar bisa belajar sambil bermain 

mbak. 

Peneliti : Bagaimana antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler 

sains? 

Narasumber : Anak-anak seneng mbak. Rasa penasaran mereka cukup tinggi dan banyak 

bertanya. 

Peneliti : Apakah ada evaluasi disetiap akhir pembelajaran? 
Narasumber : Oh iya mbak, seperti tadi kan anak-anak selalu mengerjakan soal-soal 

setelah selesai melakukan kegiatan agar dapat menegtahui tjngkat 

pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. 

Peneliti : Sejauh ini bagaimana hasil yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sians? Apakah pernah 

memenangkan lomba? 

Narasumber : Hasil yang mereka peroleh dari setiap post test  yang saya berikan belum 

pernah ditemukan mereka tidak bisa mengisinya mbak, hanya saja terdapat 

kesalahan-kelasahan yang sewajarnya, namun tidak fatal mbak. Misal pada 

saat menjelaskan mereka kurang teliti dan itu hanya sebagia kecil mbak. 

Untuk lomba tidak pernah mbak, karena ini sifatnya hanya pengembangan 

minat dan bakat anak mbak. 

Peneliti : Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan 

tersebut?  
Narasumber : Kalau pas ngajar, ini mbak anak inikan capek ya mbak, udah jam tiga terus 

semangatnya iitu kadang aada yang suka menurun “Ms mau jajan dulu, 

kadang ada yang main bola” mungkin sudah terlalu ditekan gtu lho mbal, 

misalnya pelajaran reguler ini itu sampai jam tiga sore, terus jam setengah 

empat disambung dengan kegiatan ini. Jadi mereka terlalu capek sih. 

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat? 



 
 

Narasumber : Kalau kelemahan-kelemahan itu biasanya, yang pertama dibujuk ya mbak, 

yang kedua misal dalam pembelajaran itu sebelum memulai pembelajaran 

biasanya saya menyisipkan “game” jadi mereka itu tambah semangat gtu 

lho mbak , terus misal ayok sini main game dulu, jadi mereka tertarik dulu. 

Seperti yang pertama itukan yang benar-benar penyesuaian sama saya ya 

mbak, nah itu pertamakali saya kasi game dulu. Jadi tidak langsung 

praktikum gitu enggak, selajuntnya setelah mereka mulai tertarik baru kita 

melakukan percobaan-percobaan. Jika masalahnya keseringan itu-itu aja 

biasanya sering sharing lewat group WA atau face to face  aja sama Ms. 

Mada  

Penelti : Pernahkah melakukan percobaan sederhana selama kegiatan 

ekstrakurikuler sains berlangsung? 

Narasumber : Setiap pertemuan itu mbak. 

Peneliti : Apakah ada kegiatanatau laporan yang harus dibuat setelah proses 

pembelajaran berakhir? 

Narasumber : Enggak mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3: Data Hasil Observasi  

 

Catatan Lapangan Ke-1 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Februari  2018 

Jam : 11.00- 12.30 WIB 

Lokasi : Ruang Fatimatuzzahra MIN 2  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains 

 

Deskripsi Data: 

 Kelas ekskul sains di MIN 2 menggunakan ruang Fatimatuzzuhra yang terletak 

dilantai dua gedung utama. Ruangan ini memiliki dua kipas angin, dan berbagai hasil karya 

peserta didik yang ditempelkan dimading kelas, seperti pohon cita-cita dan lukisan hasil 

karya peserta didik lainnya. selain dari itu, di pojok kiri depan kelas terdapat ruang literasi 

untuk peserta didik dengan dibatasi oleh lemari buku. Kelas ini letaknya tepat disebelah 

mushola, sehingga ketika proses pembelajaran dilaksanakan pada pukul 11.00-12.30 dan 

bertepatan dengan waktu sholat zuhur, menyebabkan suasana belajar menjadi tidak kondusif.   

Proses pembelajaran hari ini tidak seperti biasa, karena akan diadakan perlombaan 

olimpiyade sains tingkat provinsi, maka pembelajaran dilaksanakan seperti privat terhadap 

peserta didik yang sudah lolos dari seleksi sekolah. Hanya satu peserta didik yang lolos dari 

seleksi tersebut. Pembelajaran hari ini dimulai pada pukul 11.15 WIB. Bu wulan memulai 

proses pembelajaran dengan mengkondisikan peserta didik melalui pertanyaan“apakah 

peserta didik membawa buku yang sebelumnya sudah diminta untuk dibawa pada hari ini”. 

Namun karena peserta didik tidak membawa buku, maka pembelajaran dilakukan dengan 

membahas soal yang pernah didapat dari hasil seleksi sebelumnya. Namun tidak semua soal 

dibahas, hanya soal yang tidak bisa dijawab oleh peserta didik yang dijelaskan kembali.  

 Materi yang terdapat di dalam soal merupakan gabungan dari materi fisika, kimia dan 

biologi. Materi fisika kebanyakan yang tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik, seperti 

materi Masa Benda. Untuk menjelaskan materi itu bu wulan menggunakan metode ceramah, 

dan menggunakan contoh sederhana melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada 

peserta didik, seperti: Apakah kalian pernah memasukkan batu kedalam gelas yang berisi air? 

Lalu apa yang terjadi setelah itu?. Selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan itu sesuai 

pengetahuan mereka, dan bu wulan memperjelas dengan menyebutkan: terjadinya perubahan 

volume air karena pengaruh dari beratnya batu yang masuk kedalam air tersebut, dan itu yang 

dinamakan massa benda.  

Setelah selesai menjelaskan materi, sebelum menutup pembelajaran bu wulan 

melakuakn tanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari, guna untuk mengetahui apakah 

peserta didik sudah faham atau belum tentang materi tersebut. Selanjutnya pembelajran di 

tutup dengan meminta peserta didik memimpin doa setelah belajar. Hari ini pembelajaran 

berakhir pada pukul 12.30. WIB. 

 

Interpretasi  

 Proses kegiatan ekskul sains berlangsung dengan baik. Namun secara teoritik ada 

yang kurang pada pembukaan pembelajaran karena tidak menggunakan salam, doa, absensi, 

dan tidak menanyakan kabar peserta didik. Peserta didik tidak juga membawa buku yang 

akan digunakan untuk proses pembelajaran sebagaimana telah disampaikan pada minggu 

lalu. Selain itu, penggunaan waktu kurang tepat, karena proses pembelajaran dimulai 

terlambat 15 menit dari waktu yang telah ditentukan dan penggunaan metode kurang 

bervariasi membuat peserta didik bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. 



 
 

Catatan Lapangan Ke-2 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Februari  2018 

Jam : 11.00- 12.30 WIB 

Lokasi : Ruang Fatimatuzzahra MIN 2  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains 

 

Deskripsi Data 

 Hari kedua, proses pembelajaran dilaksanakan di ruangan yang sama dengan jumlah 

peserta didik yang hadir 5 orang dari 16 orang yang ikut ekskul sains, 2 diantaranya laki-laki 

dan 3 lagi perempuan. Pembelajaran dimulai pada pukul 11.10-12.33 dengan doa oleh peserta 

didik dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari bu wulan tentang materi yang akan dipelajari 

yaitu tentang cahaya dan alat optik. Pertanyaan tersebut berupa: Apakah ada yang tau tentang 

macam-macam sifat perambatan cahaya? Ada sebagian peserta didik mampu 

menjelaskannya. Namun ada juga yang tidak bisa. Selanjutnya bu wulan kembali menguatkan 

materi dengan menyebutkan macam-macam sifat cahaya seperti: cahaya merambat lurus, 

menembus benda bening, dapat diuraikan, dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. 

 Materi pembelajaran diberikan tampa ada buku panduan atau LKS yang diberikan 

kepada peserta didik, peserta didik hanya mencatat apa yang ada dipapan tulis, peralatan yang 

digunakan untuk membuat penggaris pada saat dikelas adalah papan kecil yang berada 

dikelas tersebut. Materi dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah, dan contoh yang 

digunakan sederhana dengan melalui pertanyaan kepada peserta didik, seperti: Apa yang akan 

terjadi apabila sendok dimasukkan kedalam air? Ada yang bisa menjawab dan ada juga yang 

tida bisa menjawabnya. Untuk memperkuat pemahaman peserta didik maka bu wulan 

kembali menjelaskan bahwa jika sendok dimasukkan ke dalam air, maka sendok tersebut 

akan terlihat patah. Hal tersebut dikarenakan terjadi pembiasan cahaya. Begitu seterusnya 

sampai dengan materi berakhir tentang cahaya.  

 Materi yang disampaikan sistematis. Namun saat proses pembelajaran berlangsung, 

peserta didik malah sibuk sendiri dengan kegiatan mereka masing-masing, seperti: ada yang 

belajar sambil makan dan minum, ada bermain kayu di dalam kelas, ada yang mengganggu 

temannya yang sedang belajar, dan juga yang sibuk bercerita. Sesekali bu wulan menegur 

peserta didiknya. Namun ada beberapa peserta didik yang kembali bertanya, bu kapan kita 

melakukan percobaan?, bu wulan menjawab belum ada acc dari koor sainsnya.Selanjutnya bu 

wulan melanjutkan materi yang sedang diajarkan sampai dengan selesai.  

Pada akhir pembelajaran bu wulan memberikan evaluasi kepada peserta didik dengan 

memberikan dua soal, dan hanya satu orang peserta didik yang mampu menjelaskan dengan 

benar, selebihnya ada yang hanya sebagian yang benar dan ada juga yang tidak faham sama 

sekali dengan apa yang telah dipelajari. Sebelum menutup proses pembelajaran, bu wulan 

melakukan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari dan meminta peserta didik 

menyelesaikan soal yang sama dalam bahasa yang berbeda, sehingga menghasilkan tiga 

orang peserta didik mampu menjawab dengan benar. Selanjutnya pembelajaran ditutup 

dengan menyampaikan materi minggu depan, salam dan doa. 

 

Interpretasi  

 Proses kegiatan ekskul sains berlangsung dengan baik. Namun Secara teoritik ada 

yang kurang, yaitu pada pembukaan pembelajaran tidak menggunakan salam, absensi, tidak 

menanyakan kabar peserta didik, tidak ada pengulangan dan pengaitan antara materi minggu 

lalu dengan yang akan dipelajari, dan pada pelaksanaannya pengelolaan kelas juga kurang 

sehingga peserta didik sibuk sendiri dengan kegiatan mereka masing-masing, seperti: ada 



 
 

yang belajar sambil makan dan minum, ada bermain kayu di dalam kelas, ada yang 

mengganggu temannya yang sedang belajar, dan juga yang sibuk bercerita. Sehingga 

mengakibatkan peserta didik ada yang tidak peham dengan materi yang disampaikan. Selain 

itu, metode yang digunakan kurang bervariasi membuat peserta didik bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran dan ada beberapa peserta didik yang bertanya kapan akan melakukan 

percobaan terhadap materi yang dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-3 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Maret  2018 

Jam : 11.00- 12.30 WIB 

Lokasi : Ruang Fatimatuzzahra MIN 2  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains 

 

Deskripsi Data 

 Pembelajaran dilaksanakan di ruangan biasa, dengan jumlah peserta didik 13 orang 

dari 16 yang ikut ikegiatan ekskul sains, yang hadir 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. 

Pembelajaran dimulai dengan salam dan doa oleh bu wulan, selanjutnya penyampaian seleksi 

kompetisi sains yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu. Bu wulan mengawali 

pembelajaran dengan mengulang materi minggu lalu dan menjelaskan kembali materi yang 

pernah dipelajari pada minggu lalu tersebut selama 45 menit dan peserta didik mendengarkan 

penjelasan tersebut. Setelah selesai dilanjutkan dengan materi yang akan dipelajari tentang 

“Menentukan jarak fokus, jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung”. 

 Materi dijelaskan dengan mencatat rumus yang akan digunakan dipapan tulis, seperti: 
 

  
  

 

  
  

 

 
 ,  rumus tersebut digunakan untuk menghitung jarak fokus, jarak benda, dan 

jarak bayangan pada cermin cekung. Setelah selesai menejelaskan materi beserta contohnya. 

Selanjutnya bu wulan memberikan peserta didik tiga buah soal untuk mengukur pemahaman 

materi yang sudah dijelaskan. Hasilnya seperti biasa, hanya tiga orang yang mampu 

menjawab, dan itupun tidak benar secara keseluruhan. Hampir 10 peserta didik yang tidak 

mampu menyelesaikan soal tersebut.  

 Proses pemebelajaran berjalan seperti biasa yaitu peserta didik sibuk dengan 

kegiatannya masing-masing seperti pada minggu-minggu sebelumnya. bedanya dengan hari 

ini yaitu kali ini ada peserta didik yang malah asyik membaca komik dan tidak 

memperhatikan pembelajaran sama sekali. Sehingga pada saat diberikan soal untuk 

dikerjakan ia tidak bisa menjawab sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut bu wulan 

memberikan nasehat kepada peserta didik yang tidak memperhatikan pembelajaran. Namun 

mereka menjabawab, bu kok kita tidak pernah melakukan percobaan? Dan seperti biasa bu 

wulan menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawbaban: sabar, belum ada konfirmasi dari 

koor sainsnya.  

 Pembelajaran dilanjutkan dengan menjelaskan kembali materi sesuai dengan soal 

yang telah diberikan tadi, dan diberikan soal yang baru untuk mengukur pemahaman peserta 

didik, dan hasilnya tidak semua peserta didik bisa menyelesaikan soal itu. Pembelajaran 

ditutup dengan tanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari pada hari ini, dan 

disimpulkan bersama-sama.  

 

Interpretasi  

 Proses kegiatan ekskul sains berjalan dengan baik. Namun secara teoritik pada 

kegiatan awal pembelajaran masih kurang menanyakan kabar peserta didik dan absensi 

kehadiran peserta didik. Pada proses pembelajaran berlangsung masih kurang pengelolaan 

kelas, dan penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervasiasi. Sehingga hasil yang 

siperoleh masih sama, masih ada peserta didik yang tidak faham dengan materi yang 

dipelajari dan meminta agar melakukan percobaan berkaitan dengan materi tersebut. 

   

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-4 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 08 Maret  2018 

Jam : 11.00- 12.30 WIB 

Lokasi : Ruang Fatimatuzzahra MIN 2  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains 

 

Deskripsi Data 

 Hari ini merupakan hari ke empat. Kegiatan ekskul sains dilaksanakan di kelas dan 

jam yang sama dengan sebelumnya. Peserta didik yang hadir sebanyak 9 orang dari 15 orang 

yang ikut ekskul sains, 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Pembelajaran mulai dengan 

salam, doa dan pembelian LKS kepada peserta didik. Selanjutnya bu wulan mengajukan 

pertanyaan tentang benua yang ada di Indonesia. Setelah dijawab oleh peserta didik, 

pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian judul materi yang akan dipelajari yaitu 

“Macam-macam Tata Surya yang disingkat menjadi MeVeBuMaJuSaUNe”  

 Seperti biasa, materi dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Sebelum menjelaskan materi, bu wulan mengajukan pertanyaan berupa: Apakah ada 

yang bisa menyebutkan macam-macam tata surya? Ada yang bisa menjawab ada juga yang 

tidak, dan selanjutnya bu wulan menjelaskan materi dengan menyebutkan  macam-macam 

tata surya beserta yang termasuk sistem tata surya seperti: meteor, planet, komet, dan 

asteroid. Semuanya dijelaskan satu persatu oleh bu wulan dengan menggunakan metode 

ceramah dan diselingi tanya jawab. Begitu seterusnya sampai pembelajaran berakhir. 

 Proses pembelajaran berlangsung seperti biasa yaitu hanya sebagaian kecil peserta 

didik yang memperhatikan penjelasan dan menyimak materi yang disampaikan oleh bu 

wulan, kebanyakan peserta didik sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing sebagaimana 

biasanya dan kali ini ada peserta didik yang tidur di kelas. Meskipun diberikan teguran oleh 

bu wulan namun hanya beberapa orang yang mendengarkan teguran tersebut. Kebanyakan 

anak tidak peduli. 

 Pembelajaran diakhiri dengan pemberian evaluasi berupa soal yang terdapat di LKS 

yang sudah diberikan. Namun hasilnya masih tetap seperti biasa, hanya beberapa peserta 

didik yang dapat mengisi dan menjawabnya, padahal sudah diberikan ringkasan materi oleh 

bu wulan di awal pembelajaran. Hal tersebut lagi-lagi membuat bu wulan harus menjelaskan 

secara garis besar tentang materi yang sudah diajarkan. Selanjutnya dilakukan tanya jawab 

tentang materi yang sudah dipelajari, sabagi tindak lanjut bu wulan memberikan PR untuk 

peserta didik yang tidak bisa menjawab soal yang telah diberikan tadi. Pembelajaran ditutup 

salam dan doa. 

 

Interpretasi  

 Proses kegiatan ekskul sains berjalan dengan baik. Namun secara teoritik pada 

pembukaan pembelajaran tidak menanyakan kabar peserta didik, absensi, dan mengajukan 

pertanyaan yang tidak singkron dengan materi yang akan diajarkan yaitu pertanyaan tentang 

benua yang ada di Indonesia sedangkan materi yang ingin diajarkan adalah macam-macam 

tata surya. Pada kegiatan inti kurang menguasai pengelolaan kelas dan penyampaian materi 

terlalu panjang dengan menggunakan metode yang kurang bervariasi membuat peserta didik 

bosan, bahkan ada yang tidur. Sehingga hasil yang diperoleh tetap sama yaitu ada peserta 

didik yang tidak memperhatikan pembelajaran dan tidak faham dengan materi yang 

diajarkan. 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-5 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari  2018 

Jam : 14.15-15.15 WIB 

Lokasi : Halaman Sekolah SD Muhammadiyah Bodon  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Kelas 1 

 

Deskripsi Data 

 Kegiatan ekskul sains kelas 1 SD Muhammadiyah Bodon dilaksakan di halaman 

sekolah tepatnya di depan kelas 1B gedung selatan. Halaman sekolah yang luas mampu 

mendukung proses plaksanaan kegiatan ekskul dengan baik. Peserta didik yang mengikuti 

ekskul sains berjumlah 12 orang dari 9 orang yang ikut ekskul sains. Diantaranya 6 orang 

laki-laki dan 6 orang perempuan. Artinya peserta didik berlebih 3 orang dari yang terdaftar 

ekskul tersebut, peserta didik ini tidak terdaftar kegiatan tersebut akan tetapi sering ikut pada 

saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.  

 Proses pembelajaran dimulai pada pukul 14.05 WIB dan ini lebih cepat dari jadwal 

yang ditentukan. Proses pembelajaran dilaksanakan langsung pada percobaan, tampa adanya 

pembukaan terlebih dahulu. Bu fitra langsung meminta peserta didik untuk mengeluarkan 

bahan yang sudah dibawa dan peserta didik langsung dibimbing untuk melakukan percobaan 

berdasarkan buku panduan yang sudah dipersiapkannya. Peserta didik diberikan kebebasan 

untuk bekerja sendiri atau berkelompok. Kegiatan tersebut berlangsung selama 20 menit.  

 Materi yang diajarkan tentang “Perambatan Bunyi”. Pelaksanaan percobaan dilakukan 

secara sistematis, peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut sampai pada akhir 

kegiatan pembelajaran. Pada pukul 14.30 kegiatan ekskul sains dirakhir dengan 

menyimpulkan materi, tapi tidak ada evaluasi, doa dan salam penutup. Setelah selesai 

sebelum peserta didik pulang koor sains datang mengabsen peserta didik. Selanjutnya peserta 

didik pamit pulang. 

 

Interpretasi  

 Proses kegiatan ekskul berjalan dengan baik. Namun secara teoritik absensi dilakukan 

pada kegiatan awal, dan pada kegiatan awal tidak terdapat salam, doa, refleksi dan 

penyampaian materi yang akan dipelajari. Pada pelaksanaan kegiatan manajemen waktu 

harus diperhatikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan akhir pembelajaran 

tidak terdapat evaluasi pembelajaran, doa dan salam penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-6 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Maret  2018 

Jam : 15.30-16.30 WIB 

Lokasi : Ruang Kelas 2B SD Muhammadiyah Bodon 

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Kelas 4 

 

Deskripsi Data 

 Kegiatan ekskul sains kelas 4 SD Muhammadiyah Bodon dilaksanakan di kelas 2B 

lantai dasar gedung selatan sekolah. Ruangan ini memiliki fasilitas yang sama dengan kelas-

kelas lainnya. Perta didik yang hadir berjumlah 10 orang dari 10 orang yang ikut ekskul 

sains. Artinya semua peserta didik hadir pada hari ini. 6 orang peserta didik perempuan dan 4 

orang laki-laki. 

 Proses pembelajaran dimulai pada jam 15.40 WIB, ini lebih lambat dari jadwal yang 

telah ditentukan. Pembelajaran di awali dengan salam dan doa, tampa adanya refleksi terlebih 

dahulu. Selanjutnya bu dewi meminta seperta didik untuk mengeluarkan alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk melakukan percobaan dan langsung dibimbing untuk melakukan 

percobaan. Kegiatan ini berlangsung selama 40 menit. 

 Materi yang diajarkan hari ini tentang “ Gunung Api Bawah Laut”. Saat pelaksanaan 

peserta didik diberikan kebebasan untuk melakukan percobaan secara kelompok atau 

mandiri. Pelaksanaan percobaan dilakukan secara sistematis, peserta didik semangat 

melakukan percobaan dengan besarnya rasa ingin tahunya membuat mereka mengajukan 

beberapa pertanyaan tentang melakaukan percobaan ini. Setelah selesai bu dewi memberikan 

LKS dan meminta peserta didik mengisi lembar kerja tersebut. 

 Kegiatan di akhiri dengan mengumpulkan tugas dan menyimpulkan materi secara 

bersama-sama. Seperti biasa sebelum peserta didik pulang, koor sains masuk untuk 

mengabsen kehadiran peserta didik. Selanjutnya peserta didik membersihkan kelas, berdoa 

bersama dan salam. 

 

Interpretasi  

 Kegiatan ekskul sains berjalan dengan baik. Namun secara teoritik absensi dilakukan 

di awal kegiatan, selanjutnya tidak ada reflesfi materi minggu lalu. Pada pelaksanaan 

manajemen waktu diperhatikan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-7 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari  2018 

Jam : 14.15-15.15 WIB 

Lokasi : Ruang Kelas 2A dan Halaman Sekolah SD Muhammadiyah Bodon  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Kelas 2 

 

Deskripsi Data 

 Kegiatan ekskul sains Kelas 2 SD Muhammadiyah Bodon dilaksanakan pada dua 

lokasi, pertama di kelas 2A yang terletak tepat samping kanan ruang UKS di lantai dasar 

gedung selatan dan lokasi kedua dilaksanakan pada halaman sekolah tepatnya didepan kelas 

dua tersebut. Ruangan kelas 2A memiliki kipas angin yang berfungsi dengan baik, dan cukup 

untuk menunjang proses pembelajaran, selain itu terdapat mading kelas yang berisi hasil 

lukisan karya peseta didik yang mampu membuat ruangan kelas lebih indah. Halaman 

sekolah terdapat pepohonan besar yang mampu memberikan perlindungan dari terik matahari 

pada saat pelaksanaan kegiatan ekskul sains berlangsung. 

 Proses pemebelajaran dimulai jam 14.40 WIB dengan jumlah peserta didik 19 orang 

dari 21 yang ikut kegiatan ekskul sains, 9 laki-laki dan 9 perempuan yang hadir pada hari ini. 

Pak fisun memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, doa dan refleksi materi 

minggu lalu serta menyebutkan materi yang akan dipelajari “Perambatan Panas”. Selanjutnya 

pak fisun menayakan peserta didik yang membawa bahan, bagi peserta didik yang tidak 

membawa bahan diminta bekerja secara kelompok dengan temannya. Setelah selesai 

menjelaskan peserta didik diminta untuk kelapangan melakukan percobaan. 

Peserta didik melakukan percobaan dengan mendengarkan arahan dari pak fisun. Saat 

melakukan percobaan peserta didik didampingi oleh pak fisun, sampai pada proses percobaan 

tersebut selesai, dan untuk anak yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran 

diberikan perhatian lebih oleh pak fisun, hanya saja banyaknya jumlah peserta didik membuat 

pak fisun kewalahan dalam memberikan perhatiannya. Kegiatan tersebut berlangsung selama 

30 menit. Setelah itu peserta didik diminta untuk masuk ke kelas kembali. 

 Pada kegiatan akhir, pak fisun memberikan LKS yang berisi ringkasan materi dan 

langkah-langkah kegiatan, serta lembar kerja. Materi yang terdapat didalam LKS singkat 

padat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya peserta didik 

dimeminta untuk mengisi lembar kerja yang terapat pada halaman kedua dari LKS tersebut. 

Pak fisun membimbing peserta didik selama mengisi lembar kerja itu, Setelah selesai 

tugasnya dikumpulkan di depan kelas, dan pembelajaran ditutup dengan melakukan tanya 

jawab tentang materi yang telah dipelajari, peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. Sebelum peserta didik berdoa pulang, koor ekskul masuk untuk 

mengabsen. Selanjutnya salam dan doa. 

 

Interpretasi  

 Proses kegiatan ekskul berjalan dengan baik. Namun secara teoritik absensi dilakukan 

oleh guru pada kegiatan awal bukan pada akhir pembelajaran, pada saat pelaksanaan 

pembelajaran karena banyakya jumlah peserta didik membuat pak fisun sedikit kewalahan 

dalam mengelola kelas dan memberi bimbingan kepada peserta didik yang butuh 

bimbingannya pada saat melakukan percobaan, sehinga ditemukan beberapa peserta didik 

kurang faham dengan materi yang di ajarkan. Manajemen waktu harus diperhatikan lagi. 

  

    

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-8 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari  2018 

Jam : 15.30-16.30 WIB 

Lokasi : Halaman sekolah SD Muhammadiyah Bodon  

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Kelas 5 

 

Deskripsi Data 

 Kegiatan ekskul sains kelas 5 SD Muhammadiyah Bodon dilaksanakan sama 

lokasinya dengan kegiatan ekskul sains kelas satu yaitu dihalaman sekolah tepat di depan 

kelas 1B gedung selatan. Peserta didik yang mengikuti ekskul sains berjumlah 6 orang dari 6 

orang yang ikuit ekskul sains. Artinya semua peserta didik hadir pada hari itu. Diantaranya 4 

orang perempuan dan 2 orang laki-laki,. 

 Proses pembelajaran dilaksanakan pukul 14.00 WIB, pembelajaran dimulai lebih 

lambat dari jjadwal yang sudah ditentukan karena ada kegiatan sholat ashar berjemaah. 

Proses pembelajaran dilaksanakan langsung pada percobaan. Tampa adanya pembukaan 

terlebih dahulu. Bu fitra yang juga merupakan pembimbing ekskul sains kelas 1 langsung 

meminta peserta didik mengeluarkan alat dan bahan yang sudah dibawa dan peserta didik 

langsung dibimbing unuk melakukan percobaan berdasarkan buku panduan yang sudah 

disiapkannya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bekerja kelompok ataupun mandiri. 

Kegiatan ini berlangsung selama 40 menit. 

 Materi yang diajarkan tentang “Lemon Volcano”. Pelaksanaan percobaan dilakukan 

secara sistematis, peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, peserta didik 

banyak mengajukan pertanyaan tentang langkah-langkah percobaan yang akan mereka 

lakukan, karena diawal pembelajaran tidak disampaikan terlebih dahulu materi tersebut. 

Setelah selesai seperti biasa koor sains datang untuk mengabsen peserta didik. Pembelajaran 

ditutup dengan kesimpulan materi oleh bu fitra. Selanjutnya peserta didik pamit pulang. 

 

Interpretasi 

 Proses kegiatan ekskul berjalan dengan baik. Namun secara teoritik absensi dilakukan 

diawal pembelajaran, tidak terdapat salam, doa, refleksi dan penyampaian materi kepada 

peserta didik. pada proses pembelajaran manajemen waktu diperhatikan lagi.  Kegiatan 

penutup tidak terdapat evaluasi, doa dan salam penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Lapangan Ke-9 

Tehnik Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Maret  2018 

Jam : 15.30-16.30 WIB 

Lokasi : Ruang Kelas 3B SD Muhammadiyah Bodon 

Sumber Data : Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Kelas 3 

 

Deskripsi Data 

 Kegiatan ekskul sains kelas 3 SD Muhammadiyah Bodon dilaksanakan di kelas 3B, 

lokasinya terletak tepat di samping kiri ruang UKS lantai dasar gedung selatan SD 

Muhammadiyah Bodon. Ruangan kelas tersebut memiliki dengan pencahayaan dan dekorasi 

yang memenuhi dinding cukup memperindah pemandangan. Peserta didik yang hadir 

berjumlah 5 orang dari 9 orang yang ikut kegiatan ekskul sains. Diantaranya 2 orang laki-laki 

dan 3 orng perempuan yang hadir pada hari ini. Awalnya semua peserta didik hadir, namun 

karena pelaksanaan kegiatan ekskul waktunya molor membuat peserta didik pulang.  

 Proses pembelajaran dimulai dari jam 16.00 WIB, tidak sesuai dengan jadwal 

kegiatan ekskul sains yang telah ditentukan. Bu tiwi memulai pembelajaran dengan salam 

dan doa, setelah selesai langsung meminta peserta didik mengeluarkan alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk melakukan percobaan. Karena semua peserta didik tidak ada yang 

lengkap membawa bahan menyebabkan bu tiwi harus mencari alat dan bahan di luar kelas 

beberapa saat. Setelah selesai pelaksanaan percobaan dilakukan dengan dibimbing setiap 

anak, dan anak-anak diberikan kebebsan untuk bekerja mandiri atau kelompok.  

 Materi yang diajarkan pada hari ini tentang “ Mengambil Koin Tampa Basah”. 

Kegiatan dilaksanakan secara sistematis, sesuai dengan panduan yang telah dibuat, dan 

peserta didik antusias dalam melakukan percobaan tersebut. Kegiatan ini berjalan selama 40 

menit. Setelah selesai peserta didik diberikan LKS untuk di dikerjaka bu tiwi memberikan 

bimbingan kepada peserta didik pada saat mengerjakan tugas mereka. Setelah selesai peserta 

didik diminta untuk mengumpulkan dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari 

ini. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran sebelum peserta didik pulang, koor sains 

melakukan absensi kehadiran peserta didik. Selanjutnya peserta membereskan sampah-

sampah bekas percobaan yang sudah mereka lakukan dan pulang.  

 

 

Interpretasi  

Proses kegiatan ekskul sains berjalan dengan baik. Namun secara teoritik absensi 

dilakukan di kegiatan awal bukan pada kegiatan akhir, selanjutnya tidak ada refleksi materi 

minggu lalu, tidak ada menanyakan kabar peserta didik. Saat pelaksanaan kegiatan kurang 

persiapan tentang alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan. Manajemen waktu 

diperhatikan agar peserta didik bisa hadir secara keseluruhan dan tidak pulang.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4: Data Hasil Dokumentasi 

 

Wawancara Dengan Kepala Madrasah, Koordinator Kegiatan Ekstrakurikuler Sains, 

Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Sains, Guru Kelas dan Peserta Didik Yang 

Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Sains di MIN 2 Sleman 

 



 
 

Wawancara Dengan Kepala Madrasah, Koordinator Kegiatan Ekstrakurikuler Sains, 

Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Sains, Guru Kelas dan Peserta Didik Yang 

Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Sains di SD Muhammadiyah Bodon 

 



 
 

Observasi Proses Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Di MIN 2 Sleman 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Observasi Proses Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Sains Di SD 

Muhammadiyah Bodon 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Daftar Nama Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR NAMA PEMBIMBING MIN 2 SLEMAN 

 

No Nama Pendidikan 

1 Dwi Wulan Variawati, S. Pd. Si S1 

 

  



 
 

DAFTAR NAMA PEMBIMMBING SD MUHAMMADIYAH BODON 

 

No Nama Pendidikan 

1 Fitra Sari, S. Si S1 

2 Fisun Fahnani, S. Pd S1 

3 Maulidiya Prastiwi Sedang Kuliah S1 

4 Dewi Ambarwati Sedang Kuliah S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

Nilai Hasil Ujian Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENILAIAN EKSTRAKURIKULER PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS 

 

 

 

        Diketahui Oleh 

           Pembimbing Ekskul  

 

 

                       Dwi Wulan Variawati, S. Pd. Si 

 

 

 

 

No. Nama Kelas/No.Absen Nilai Materi Pencernaan 

1. Hafizah Kholid 5A/01 4 

2.  Alifia Faizzatul 5A/08 5.3 

3.  Arlin Nidya Azmi 5A/13 4.67 

4.  Ikrar Tafakur 5B/09 6 

5.  M. Abdul Qodir Z.  5B/21 6.67 

6.  M. Zaim Ibrahim 5B/28 6 

7. Ahnaf Budi S 4B/01  

8. M. Azzam Sanubari 4B/11  

9. Nayla Fauziya 4B/17  

10. Shaif Sheeldam 4B/20 4 

11. Talitha Fauziyya 4B/25  

12. Ulya Sofadania 4B/27  

13. Zaky Yalba A 4B/01 3.3 

14. Ahmad Faqqih 3A/02 3.3 

15. Hafizh Raihan A 3A/09  

16. Ridho  3C/24 2.67 



 
 

 

NILAI AKHIR SEMESTER GANJIL 

EKSTRAKURIKULER BSC LEVEL 1 (SATU) 

Kelas: 2A    

No Nama Nilai Grade Diskripsi 

1 ARPEGIA LAILI 

LARASATI 

85 A Alhamdulillah, ananda Arpegia Laili Larasati memiliki rasa ingin tahu yang Sangat  baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

2 KHANSA QONITA 

FIDINA MUTI 

90 A Alhamdulillah, ananda Khansa Qonita Fidina Muti memiliki rasa ingin tahu yang sangat baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

3 MUHAMMAD 

MAULANA ISHAQ 

80 A Alhamdulillah, ananda Muhammad Maulana Ishaq memiliki rasa ingin tahu yang sangat baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

4 RIFQY EL LATHIF 

SAJIDURRAHMAN 

100 A Alhamdulillah, ananda Rifqy El Latif Sajidurrahman memiliki rasa ingin tahu yang sangat 

baik dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

5 WASTUAGNI 

RADMILA 

NIJANANDA . R 

90 A Alhamdulillah, ananda Wastuagni Radmila Nijananda memiliki rasa ingin tahu yang sangat 

baik dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

6 MUHAMMAD 

GERALD REYHAN . 

F 

90 A Alhamdulillah, ananda Muhammad Gerald Reyhan memiliki rasa ingin tahu yang sangat baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

     

 

 

 

 



 
 

 

 

Kelas: 2B    

No Nama Nilai Grade Diskripsi 

1 ALIMUN HANIF 

KURNIAWAN 

70 B Alhamdulillah, ananda Alimun Hanif Kurniawan memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

2 ALYA LITUHAYU 85 A Alhamdulillah, ananda Alya Lituhayu memiliki rasa ingin tahu yang sangat baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

3 ARDAN FARID 

RAJENDRA 

70 B Alhamdulillah, ananda Ardan Farid Rajendra memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

4 DHALIFUNNA 

RAKAN 'AMRU 

SUBEKTI 

70 B Alhamdulillah, ananda Dhalifunna Rakan 'Amru Subekti memiliki rasa ingin tahu yang cukup 

baik dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

5 FAUZIAH ATHA 

KAMILA 

75 B Alhamdulillah, ananda Fauziah Atha Kamila memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

6 KALISHA 

NADHIRA IZZ 

ZAYANI 

70 B Alhamdulillah, ananda Kalisha Nadhira Izz Zayani memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

7 KEANDRA 

AATREYA 

ARDHIPRADANA 

75 B Alhamdulillah, ananda Keandra Aatreya Ardhipradana memiliki rasa ingin tahu yang cukup 

baik dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

8 MUHAMMAD 

PUTRA AZKA 

85 A Alhamdulillah, ananda Muhammad Putra Azka memiliki rasa ingin tahu yang sangat baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

9 MUHAMMAD 

RASYID WIJAYA 

90 A Alhamdulillah, ananda Muhammad Rasyid Wijaya memiliki rasa ingin tahu yang sangat baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 



 
 

10 NARAYAN 

DANADYAKSA 

NUGRAHA 

70 B Alhamdulillah, ananda Narayan Danadyaksa Nugraha memiliki rasa ingin tahu yang cukup 

baik dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

11 NURUSHIFA 

SYAHPUTRI 

70 B Alhamdulillah, ananda Nurushifa Syahputri memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

12 RAYHAN RAFIQ 

ALIF PRAYITNO 

75 B Alhamdulillah, ananda Rayhan Rafiq Alif Prayitno memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik 

dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

13 SHAFA RIANI NUR 

AFIFAH 

100 A Alhamdulillah, ananda Shafa Riani Nur Afifah memiliki rasa ingin tahu yang baik sekali dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

14 VALENCIA DHEA 

LUNA AMARILA 

75 B Alhamdulillah, ananda Valencia Dhea Luna Amarila memiliki rasa ingin tahu yang cukup 

baik dan pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 

15 MELANIA MEGA 

LEYTICIA 

70 B Alhamdulillah, ananda Melania Mega Leyticia memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik dan 

pemahaman ilmiah yang bagus dalam melakukan percobaan level 1 (satu) dan dapat 

ditingkatkan di level berikutnya 



 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 

LKS Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TATA SURYA 

Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai 

pusatnya. 

 

Sebutkan urutan planet yang yang ada gambar di atas! 

 

 

Sebutkan benda langit lain yang tampak pada system tata surya kita! 

 

 

 

CIRI BENDA LANGIT DALAM TATA SURYA 

1. BINTANG 

Bintang merupakan salah satu anggota tata surya yang memiliki sifat istimewa karena 

bisa memancarkan cahaya sendiri. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat banyak sekali 

bintang yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Salah satu bintang yang paling kita rasakan 

pengaruhnya adalah Matahari. 

Planet-planet di tata surya selalu bergerak mengelilingi matahari dikarenakan terdapat 

gaya gravitasi matahari. Besarnya gaya gravitasi matahari 28 kali lebih kuat dibanding 

gaya gravitasi bumi, karena massa matahari jauh lebih besar dibanding massa bumi. 



 
 

Panas dan cahaya yang dihasilkan oleh matahari sangat berguna bagi kehidupan 

di  bumi. Energi yang dipancarkan matahari berguna untuk menjaga agar suhu di 

permukaan bumi tetap hangat. Sebutkan 3 manfaat lain matahari bagi 

keberlangsungan kehidupan di bumi!  

 

 

Seperti bintang lainnya, matahari tersusun atas berbagai jenis gas dengan suhu yang 

sangat panas. Suhu permukaan matahari berkisar antara 5000 ºC-6000 ºC sedangkan 

suhu intinya bisa mencapai 15.000.000ºC. Unsur gas yang membentuknya adalah 

hidrogen, helium, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. 

Lapisan-lapisan Matahari 

Matahari merupakan benda langit yang berbentuk seperti bola api raksasa dengan suhu 

yang sangat panas. Jika dilihat dari bumi, permukaan matahari terlihat halus dan rata. 

Padahal faktanya tidaklah demikian, pada permukaanya terjadi lompatan-lompatan 

lidah api setiap waktu. Matahari tersusun atas beberapa lapisan, yaitu; 

Korona yang berarti mahkota merupakan lapisan terluar pada matahari. Sebagai lapisan 

terluar matahari, suhu korona diperkirakan mencapai 1.000.000 ºC. Tebal laipsan korona 

adalah 2.000 km. Bagian ini bisa dilihat sebagai lapisan yang mengelilingi matahari dan 

bentuknya seperti mahkota. Dimana akan lebih jelas terlihat saat gerhana matahari. 

Kromosfer merupakan lapisan yang dekat dengan permukaan matahari dan mempunyai 

kerapatan yang rendah. Kromosfer bisa dilihat saat terjadi gerhana matahari, yaitu cincin 

atau mantel merah yang menutupi bola matahari. Berdasarkan warna ini, para ilmuwan 

memperkirakan suhunya mencapai 4.500 ºC. 

Fotosfer permukaan matahari tersusun atas gas dengan suhu dan kerapatan yang sangat 

tinggi. Lapisan ini adalah lapisan yang tidak tembus pandang karena partikel-partikel gas 

penyusunnya sangat tebal dan padat. Fotosfer berguna sebagai selimut agar matahari 

tidak terlalu banyak mengeluarkan energi. Suhu di Fotosfer berkisar antara 5.000-6.000 

ºC. 

Inti Matahari ukurannya 1/64 kali dari volume total matahari. Bagian ini tersusun dari 

partikel-partikel gas yang sangat padat dengan densitas sekitar 150 kali lebih padat 

daripada densitas air. Akibatnya, suhu dan tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga 

memungkinkan terjadinya reaksi fusi hidrogen.  Suhu inti bisa mencapai 15.000.000 ºC. 



 
 

Pada bagian ini, reaksi fusi terjadi pada suhu yang sangat tinggi sehingga disebut reaksi 

fusi termonuklir. Reaksi fusi adalah pengabungan dua inti atom menjadi inti atom yang 

lain. Pada matahari reaksi fusi menyebabkan inti atom hidrogen berubah menjadi inti 

atom helium. 

2. PLANET 

Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi 

hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit (IAU), 

planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet dalam 

tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk 

struktur bulat, dan memiliki lintasan orbit yang bersih.  

Pengelompokan planet dalam tata surya antara lain; 

a. Pengelompokan berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi dapat dibagi 

menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah 

............................................................................, yaitu ……………. dan ……………….. 

Sedangkan, planet superior adalah ………………………………………………………………, yaitu 

planet …………………, …….…………….., ………….……….., …………………….., dan …………………... 

b. Pengelompokan berdasarkan material penyusunnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

planet terestrial dan planet jovian. Planet terrestial adalah 

……………………………………………………………………… Anggota planet terestrial adalah 

………………, ……………., …………, dan ………... Sedangkan, sisanya termasuk planet jovian. 

Planet jovian adalah  ……………………………………………………………………………………………………….. 

c. Pengelompokan berdasarkan letak yang dilihat dari orbit asteroid. Planet dapat 

dibagi menjadi palnet luar dan planet dalam. Planet dalam adalah 

……………………………………………………………., yaitu ……………., ……………, …….…… dan …………... 

Sedangkan planet luar adalah ………………………………………………………………………………………., 

yaitu …………………, ……………………….., ………………………….., ……………………………. 

 

Planet selalu bergerak mengelilingi matahari, semua planet mengelilingi matahari 

dengan jalur berbentuk elips. Lintasan planet mengelilingi matahari disebut ……………. 

Gerakan planet mengelilingi matahari disebut ……………………….. Waktu yang dibutuhkan 

sebuah planet untuk melakukan satu kali revolusi disebut ………………………………... 



 
 

Selain melakukan revolusi, semua planet juga melakukan gerak rotasi. Gerak rotasi 

merupakan ………………………………………………………………………………………………… Waktu yang 

dibutuhkan sebuah planet untuk melakukan satu kali rotasi disebut …………………………….. 

Berikut tabel data planet dalam tata surya; 

Data Tata Surya 

Planet 
Diameter 

(km) 
Periode rotasi 

 

Periode 
revolusi  

 

Jarak 
minimum dari 
matahari (km) 

Jarak 
maksimum dari 
matahari (km) 

Merkurius 4.880 58,65 hari 87,97 hari 46,0 juta 69,8 juta 

Venus 12.104 243,02 hari 224,70 hari 107,5 juta 108,9 juta 

Bumi 12.756 
23 jam 56 

menit 365,25 hari 147,1 juta 152,1 juta 

Mars 6.794 
24 jam 37 

menit 686,98 hari 206,6 juta 249,2 juta 

Jupiter 142.984 9 jam 55 menit 11,86 tahun 740,6 juta 816,0 juta 

Saturnus 120.536 
10 jam 

47menit 29,46 tahun 1,35 miliar 1,51 miliar 

Uranus 51.118 
17 jam 14 

menit 84,01 tahun 2,73 miliar 3,01 miliar 

Neptunus 49.532 16 jam 7 menit 248,5 tahun 4,46 miliar 4,54 miliar 

 

 

 

Merkurius, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

 

 

Venus, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

 

 

Bumi, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

 



 
 

 

Akibat rotasi bumi Akibat revolusi bumi 

  

  

  

  

  

 

Gerhana Bulan 

 

 

Gerhana matahari 

 



 
 

 

 

 

 

 

Mars, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

 

 

Jupiter, mempunyai ciri antara lain;  

 

 



 
 

Saturnus, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

 

Uranus, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

 

Neptunus, mempunyai ciri antara lain;  

 

 

3. SATELIT 

Satelit adalah  

Berdasarkan asal-usulnya, satelit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ; 

a. Satelit alami, yaitu  

 

b. Satelit buatan, yaitu 

 

 

4. KOMET 

Struktur Komet 

 

 

 



 
 

   

Bentuk komet terhadap matahari  

 

Ciri komet antara lain; 

 

 

5. ASTEROID 

Ciri asteroid antara lain; 

 

 

6. METEOROID 

Meteoroid adalah  

 

Meteor adalah  

 

Meteorit adalah  
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