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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) dengan Model 

Pembelajaran Group Investigation  

Sains merupakan suatu tubuh pengetahuan (body of knowledge) 

dan proses penemuan pengetahuan. Teknologi merupakan suatu perangkat 

keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan 

masalah bagi pemenuhan kebutuhan manusia.  Sedangkan masyarakat 

adalah sekelompok manusia yang memiliki wilayah, kebutuhan, dan 

norma-norma sosial tertentu. Sains, teknologi dan masyarakat satu sama 

lain saling berinteraksi (Widyatiningtyas, 2009). Pendekatan Sains, 

Teknologi dan Masyarakat (STM) adalah peng-Indonesiaan dari Science-

Technology-Society (STS) yang pertama kali dikembangkan di Amerika 

Serikat pada tahun 1980-an, dan selanjutnya berkembang di Inggris dan 

Australia. National Science Teacher Association atau NSTA.  

Istilah STM pertama kali diciptakan oleh John Ziman dalam 

bukunya “ Teaching and Learning About Science and Society ”. ia 

mengemukakan bahwa konsep-konsep dan proses sains seharusnya sesuai 

dengan kehidupan siswa sehari-hari (Hidayati,2010:29). Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, 

dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM 

untuk menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal 

pengetahuan, sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang 

masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan 

dengan keputusan yang telah diambilnya. Menurut Poedjiadi dalam 

Mulyono D (2012:11) menyatakan bahwa pendekatan STM merupakan 
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salah satu pendekatan kontekstual yang dapat membantu siswa untuk 

membuat pelajaran menjadi lebih berarti. 

Menurut  Widyatiningtyas (2009) berpendapat bahwa pendekatan 
STM dapat menghubungkan kehidupan dunia nyata anak sebagai 
anggota masyarakat dengan kelas sebagai ruang belajar sains. Proses 
pendekatan ini dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak  
dalam mengidentifikasi potensi masalah, mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan masalah, mempertimbangkan solusi alternatif, dan 
mempertimbangkan konsekuensi berdasarkan keputusan tertentu. 
 

Sedangkan menurut Hidayat (1992: 15) untuk pendidikan sains 
hendaknya ditujukan pada pengembangan-pengembangan individu 
yang sadar akan sains, mengerti bahwa sains teknologi dan 
masyarakat saling mempengaruhi dan saling bergantung, mampu 
mempergunakan pengetahuannya dalam membuat keputusan-
keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pendekatan STM dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan sains teknologi masyarakat (STM) 

merupakan salah satu pendekatan kontekstual yang dapat membantu siswa 

untuk membuat pelajaran menjadi lebih berarti dengan menghubungkan 

kehidupan dunia nyata anak sebagai anggota masyarakat dengan kelas 

sebagai ruang belajar sains, dapat memberikan pengalaman belajar bagi 

anak dalam mengidentifikasi potensi masalah, mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan masalah, mempertimbangkan solusi alternatif, dan 

mempertimbangkan konsekuensi berdasarkan keputusan tertentu serta 

mengerti bahwa sains teknologi dan masyarakat saling mempengaruhi dan 

saling bergantung sehingga mampu mempergunakan pengetahuannya 

dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat di kehidupan sehari-hari. 

Tujuan STM menurut Yager adalah memberikan kesempatan pada 

siswa untuk membandingkan antara sosial dan teknologi serta menghargai 

bagian sain dan teknologi memberikan kontribusi pada pengetahuan dan 

pengaruh baru (Mulyono, 2012:13). Sedangkan tujuan pendekatan STM  

menurut Iskandar yaitu menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki 

bekal pengetahuan, sehingga mampu mengambil keputusan penting 
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tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan 

sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya (Hidayati.2012:29). 

Sains teknologi masyarakat (STM) berkaitan dengan kehidupan nyata, 

dimana dalam pembelajaran bersumber dari pendekatan STM disini siswa 

memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebayanya berpengaruh kepada kemampuan menyerap dan perilaku 

belajar. Lingkungan siswa berupa lingkungan alam, lingkungan tempat 

tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan lingkungan budaya 

siswa semakin menjangkau siswa ke semua lingkungan tersebut. Beberapa 

hal yang tidak boleh dilupakan bahwa pendekatan STM dilandasi oleh dua 

hal penting, antara lain (Hidayati, 2010:31): 

1. Adanya keterkaitan yang erat antara sains, teknologi dan 

masyarakat yang dalam pembelajarannya menganut pandangan 

kontruktivisme, yang menekankan bahwa peserta didik 

membentuk dan membangun pengetahuannya melalui interaksi 

dengan lingkungan. 

2. Dalam pembelajaran terkandung lima ranah yaitu pengetahuan, 

sikap, proses, kreativitas dan aplikasi. 

 

Menurut Yager (dalam Hidayati:2010),berpendapat bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM memiliki 
karakteristik sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki 
kepentingan dan dampak 

2. Penggunaan sumber daya setempat (manusia, benda, 
lingkungan) untuk mencari informasi yang dapat digunakan 
dalam memecahkan masalah 

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang 
dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam 
kehidupan sehari-hari 

4. Penekanan pada keterampilan proses dimana siswa dapat 
menggunakan dalam memecahkan masalah 
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5. Kesempatan bagi siswa untuk  berperan sebagai warga negara 
dimana ia mencoba untuk memecahkan masalah-masalah yang 
telah diidentifikasi 

6. Idenfikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak kepada 
masyarakat di masa depan 

7. Kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. 
 

Sains Teknologi Masyarakat bagi Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu bidang studi 

yang dibangun dari integrasi beberapa ilmu sosial yaitu Ilmu Bumi atau 

Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, dan Antropologi. Integrasi ilmu-

ilmu tersebut memiliki pertimbangan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, 

peserta didik di SD akan menghadapi fenomena-fenomena sosial yang 

sangat kompleks. Menurut Mulyasa (2002), pengkajian akan fenomena 

sosial tidak dapat disikapi dari sudut pandang ilmu geografi atau sejarah 

saja tetapi diperlukan ilmu-ilmu sosial lain seperti Ekonomi, Antropologi, 

dan Sosiologi. Hal tersebut diperlukan karena dalam kenyataanya, 

kegiatan manusia akan berdampak pada manusia yang lain serta 

lingkungannya. Adanya saling ketergantungan satu dengan yang lain dan 

membutuhkan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya akan tetap ada. 

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya, Pengetahuan Sosial berfungsi 

mengembangkan pengetahuan nilai dan sikap, serta keterampilan sosial 

peserta didik untuk dapat menelaah masalah sosial yang dihadapi sehari-

hari serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap perkembangan 

masyarakat Indonesia, sedangkan tujuannya agar peserta didik mampu 

mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan sosial 

yang berguna bagi dirinya, untuk mengembangkan pemahaman tentang 

pertumbuhan masyarakat Indonesia masa lampau hingga kini sehingga 

peserta didik bangga sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang 

telah dikemukakan di atas, Fajar (2004) menyatakan bahwa IPS 

mempelajari berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh 

perkembangan sains dan teknologi. Sains yang semula menekankan 
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pembelajaran konsep dan proses dengan lebih berpusat pada 

perkembangan aspek kognitif memerlukan satu nilai aspek afektif berupa 

bentuk kepedulian terhadap orang lain, lingkungan, dan teknologi 

sehingga dapat memilih mana dampak yang positif dan dampak yang 

negatif. 

Pendekatan STM dalam IPS tidak perlu disusun dalam pokok 

bahasan yang baru, melainkan dapat disisipkan pada pokok-pokok bahasan 

yang telah ada. Dengan pendekatan STM ini dapat memberikan gambaran 

utuh tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Tetapi perlu diketahui 

bahwa dengan pendekatan STM dalam pembelajaran IPS akan dibangun 

suatu dimensi baru, yang lebih menekankan pada segi pragmatis yang 

mengungkapkan hal-hal yang bermanfaat dan berhubungan langsung 

dengan aspek kehidupan siswa. Agar pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan STM dapat berhasil dengan baik, maka sebagai seorang guru 

perlu mengetahui tahap-tahapnya. Adapun tahap-tahap implementasi 

pembelajaran melalui pendekatan STM sebagai berikut (Hidayati dkk, 

2010:34) : 

1. Tahap apersepsi (inisiasi, invitasi, dan eksplorasi) yang 
mengemukakan isu/masalah yang ada di masyarakat. 

2. Tahap pembentukan konsep, yaitu siswa membangun atau 
mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui observasi, 
eksperimen, dan diskusi. 

3. Tahap aplikasi konsep atau penyelesaian masalah dengan 
menganalisis isu/masalah yang telah dikemukakan di awal 
pembelajaran berdasar konsep yang telah dipahami siswa. 

4. Tahap pemantapan konsep dimana guru memberikan pemahaman 
konsep agar tidak terjadi kesalahan konsep dari siswa. 

5. Tahap evaluasi, dapat berupa evaluasi proses maupun hasil belajar. 
 

Yager dalam Sutarno (2007:9.19) menyarankan bahwa dalam 

belajar hendaknya menggunakan strategi kontruktivisme, dimana dalam 

STM terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap invitasi, tahap eksplorasi, tahap 

penjelasan, dan tahap pengambilan tindakan. 
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Pada tahap pertama dalam pembelajaran (invitasi), siswa didorong 
agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan 
dibahas. Bila perlu guru memancing dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan problematis tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari 
dengan mengkaitkan konsep-konsep yang akan dibahas. Siswa diberi 
kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan pemahamannya 
tentang konsep itu. 

Pada tahap kedua (eksplorasi), siswa diberi kesempatan untuk 
penyelidikan dan menemukan konsep melalui pengumpulan, 
pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang 
telah dirancang oleh guru secara berkelompok/individu siswa melakukan 
kegiatan dan diskusi. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa 
keingintahuan siswa tentang fenomena disekelilingnya. 

Tahap ketiga (penjelasan dan solusi), saat siswa memberikan 
penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah 
dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, 
membuat model, membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan 
solusinya dengan teori dari buku, membuat rangkuman dan kesimpulan. 
Siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang 
dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu tentang konsepsinya. 

Pada tahap keempat (pengambilan tindakan), siswa dapat membuat 
keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagi 
informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan 
saran baik bagi individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan 
pemecahan masalah. 

 
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM menurut pendapat 

yang lain sebagai berikut: 

1. Siswa mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada di 
daerahnya dan dampaknya. 

2. Dalam memecahkan masalah tersebut siswa dapat menggunakan 
sumber-sumber setempat (narasumber dan bahan-bahan) untuk 
memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan 
masalah. 

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat 
diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam 
hidupnya. 

4. Perluasan untuk terjadinya belajar melebihi periode, kelas dan 
sekolah. 

5. Memusatkan pada pengaruh sains dan teknologi pada individu 
siswa. 

6. Pemandangan mengenai sains sebagai bahan lebih dari sekedar 
yang hanya berisi konsep  dan untuk menyelesaikan ujian. 
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7. Penekanan pada keterampilan proses sains, agar dapat digunakan 
oleh siswa dalam mencari solusi terhadap masalahnya. 

8. Penekanan pada kesadaran mengenai karier, khususnya karier yang 
berhubungan dengan sains dan teknologi. 

9. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam 
bermasyarakat sebagai usaha untuk memecahkan kembali masalah-
masalah yang diidentifikasinya. 

10. Menentukan proses sains dan teknologi yang mempengaruhi masa 
depan. 

11. Sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, langkah-langkah 

implementasi penggunaan pendekatan STM dalam pembelajaran dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tahap inisiasi 

Siswa menyimak materi tentang isu atau masalah sosial yang ada di 

masyarakat. 

2. Tahap invitasi 

Guru memberikan pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial, 

siswa merespon pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial. 

3. Tahap eksplorasi 

Pengumpulan data melalui menyimak, mendengar, diskusi, 

eksperimen, wawancara, dan observasi. 

4. Tahap penyelesaian 

Siswa menganalisis/mengorganisasikan data. 

5. Tahap interpretasi 

Siswa menyampaikan gagasan dalam diskusi, membuat model, 

membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan solusinya 

dengan teori dari buku, membuat rangkuman, dan kesimpulan. 

6. Tahap evaluasi 

Siswa melakukan diskusi, presentasi, dan evaluasi penilaian hasil 

serta guru memberikan pemahaman konsep. 
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Investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran 

yang memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman 

siswa melalui berbagai kegiatan dan hasil benar sesuai pengembangan 

yang dilalui siswa (soppeng dalam Anggraini,2011). Kegiatan belajar 

siswa diawali dengan pemecahan soal-soal atau masalah-masalah yang 

diberikan guru, sedangkan kegiatan belajar selanjutnya cenderung terbuka, 

tidak terstruktur secara ketat oleh guru, dan pelaksanaannya mengacu pada 

berbagai teori investigasi.  

 
Menurut Height (dalam Anggraini,2011), investigasi berkaitan 
dengan kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara 
sistematis. Jadi investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan 
seseorang, dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil 
perolehannya, dapat membandingkannya dengan perolehan orang 
lain, karena dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu atau lebih 
hasil. 
 
Soedjadi (dalam Anggraini,2011), model belajar “investigasi” 
sebenarnya dapat dipandang sebagai model belajar “pemecahan 
masalah” atau model “penemuan”. Tetapi model belajar “investigasi” 
memiliki kemungkinan besar berhadapan dengan masalah yang 
divergen serta alternatif perluasan masalahnya. Dalam 
pelaksanaannya selalu perlu diperhatikan sasaran atau tujuan yang 
ingin dicapai, mungkin suatu konsep atau tentang suatu prinsip. 
 
Menurut Talmagae dan Hart (dalam Anggraini,2011), menyatakan 
bahwa investigasi diawali oleh soal-soal atau masalah-masalah yang 
diberikan oleh guru, sedangkan kegiatan belajarnya cenderung 
terbuka, artinya tidak terstruktur secara ketat oleh guru. Siswa dapat 
memilih jalan yang cocok bagi mereka. Seperti halnya Height, mereka 
menyatakan pula bahwa karena mereka bekerja dan mendiskusikan 
hasil dengan rekan-rekannya, maka suasana investigasi akan 
merupakan suatu hal yang sangat potensial dalam menunjang 
pengertian siswa. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

investigasi dalam model belajar adalah suatu proses penyelidikan yang 

dilakukan seseorang diawali oleh soal-soal atau masalah-masalah yang 

diberikan selanjutnya selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil 

perolehannya melalui diskusi dengan rekan-rekannya serta dalam 

pelaksanaannya selalu perlu diperhatikan sasaran atau tujuan yang ingin 

dicapai, mungkin suatu konsep atau tentang suatu prinsip dan menunjang 

pengertian siswa. 

Model pembelajaran group investigation mengambil model dari 

masyarakat, terutama mengenai mekanisme sosial yang ada pada 

masyarakat yang biasa dilakukan melalui kesepakatan bersama. Melalui 

kesepakatan inilah siswa mempelajari pengetahuan dan mereka melibatkan 

diri dalam pemecahan masalah sosial (Riadi.2012).  

Suyatno (dalam Gauf:2012) menyatakan bahwa model Group 
Investigation merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan 
kelompok kecil dimana siswa bekerja menggunakan inquiri 
kooperatif, perencanaan, proyek, dan diskusi kelompok, dan 
kemudian mempresentasikan penemuan mereka kepada kelas. Metode 
ini paling komplek dan paling sulit diterapkan dibandingkan metode 
kooperatif yang lain. 
 
Menurut Rosalin (dalam Gauf:2012) Metode kooperatif tipe Group 
Investigation dengan sintaks. Pengarahan buat kelompok heterogen 
dengan orientasi tugas, rencanakan pelaksanaan investigasi, tiap 
kelompok menginvestigasi proyek tertentu, pengolahan data 
penyajian data hasil investigasi, presentasi, kuis individual, buat skor 
perkembangan siswa, umumkan hasil kuis dan berikan reward. 
 
Burn (Gauf:2012) “Secara umum perencanaan pengorganisasian kelas 
dengan menggunakan teknik kooperatif Group Investigation adalah 
kelompok dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 
orang, tiap kelompok bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit 
materi (pokok bahasan) yang akan diajarkan, kemudian membuat atau 
menghasilkan laporan kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok 
mempresentasikan atau memamerkan laporannya kepada seluruh 
kelas, untuk berbagi dan saling tukar inforamsi temuan mereka”. 
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Berdasarkan teori yang telah diuraikan oleh beberapa para ahli 

mengenai model group Investigation, maka dapat simpulkan bahwa model  

investigasi kelompok atau group investigation (GI) adalah strategi belajar 

kooperatif yang dipandang sebagai metode yang paling kompleks dan 

paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran karena metode ini 

melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi serta menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 

(informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang 

tersedia misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui 

sumber yang lain. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan 

proses kelompok (group process skills).   

Menurut Narudin (2009) keberhasilan dari penerapan pembelajaran 

dengan model group investigation dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

kompleks, diantaranya: 

1) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

2) Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerjasama 

dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar 

belakang. 

3) Siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi. 

4) Adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses 

belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 
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Slavin (2008:218) mengemukakan dalam investigasi kelompok, 
para siswa bekerja melalui enam tahap. Guru tentunya perlu mengadaptasi 
pedoman-pedoman ke enam tahapan investigasi kelompok ini sesuai 
dengan latar belakang, umur, dan kemampuan para siswa. Enam tahapan 
dalam pelaksanaan investigasi kelompok antara lain: 

 
 Tahap 1: Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam 

kelompok. 
a. Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan 

mengkategorikan saran-saran. 
b. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 
c. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus 

bersifat heterogen. 
d. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi 

pengaturan. 
 
Tahap 2: Merencanakan tugas yang akan dipelajari. 

a. Para siswa merencanakan bersama mengenai: 
Apa yang kita pelajari? 
Bagaimana kita mempelajarinya? 
Siapa melakukan apa? (pembagian tugas) 
Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik ini? 
 
Tahap 3: Melaksanakan investigasi. 

a. Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 
kesimpulan. 

b. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan 
kelompoknya. 

c. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis 
semua gagasan. 
 
Tahap 4: Menyiapkan laporan akhir. 

a. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek mereka. 
b. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan, dan 

bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka. 
c. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk 

mengkoordinasi rencana-rencana presentasi. 
 

Tahap 5: Mempresentasikan laporan akhir. 
a. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. 
b. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya secara 

aktif. 
c. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan 

presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh 
seluruh anggota kelas. 
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Tahap 6: Evaluasi. 
a. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, 

mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefektivan 
pengalaman-pengalaman mereka. 

b. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 
c. Penilaian hasil belajar siswa. 

 
Langkah-langkah model investigasi kelompok menurut Suyatna 

(dalam Gauf:2012) sebagai berikut: 
1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen.  
2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok.  
3. Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu 

kelompok mendapat tugas satu materi atau tugas yang berbeda 
dari kelompok lain. 

4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara 
kooperatif berisi penemuan.  

5. Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan 
hasil pembahasan kelompok.  

6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi 
kesimpulan. 

7. Evaluasi. 
8. Penutup . 

 
 

Hamdani (dalam Gauf:2012), mendeskripsikan langkah-langkah 
model pembelajaran group investigation sebagai berikut: 

1. Seleksi topik 
Siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah 
umum yang telah digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para 
siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok kecil 
yang berorientasi pada tugas. Anggota kelompok terdiri atas 2-
6 orang, yang dibagi secara heterogen baik dalam jenis 
kelamin, etnik, maupun kemampuan akdemik. 

2. Merencanakan kerja sama 
Siswa beserta guru merencanakan berbagai prosedur belajar 
khusus, tugas dan tujuan yang konsisten dengan berbagai topik 
dan subtopik yang telah dipilih. 

3. Implementasi 
Siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada 
langkah (2). Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas 
dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para 
siswa untuk menggunakan berbagai sumber, baik yang terdapat 
di dalam maupun di luar sekolah. Guru terus-menerus 
mengikuti kemajuan setiap kelompok dan memberikan bantuan 
jika diperlukan.   
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4. Analisis dan sintesis  
Siswa menganalisis dan menyintesis berbagai informasi yang 
diperoleh pada langkah (3) dan merencanakan untuk 
meringkaskan dalam penyajian yang menarik di depan kelas.  

5. Penyajian hasil akhir 
Semua kelompok menyajikan presentasi yang menarik dari 
berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam 
kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas 
mengenai topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinasikan 
oleh guru. 

6. Evaluasi 
Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi 
setiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu 
keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup setiap siswa secara 
individu atau kelompok atau keduanya.  
 
 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan oleh beberapa para ahli 

mengenai langkah-lagkah model pembelajaran group investigation, dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran group 

investigation sebagai berikut: 

1. Tahap mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam 

kelompok. 

2. Tahap perencanaan tugas yang akan dipelajari dan tujuan yang 

konsisten dengan topik yang dipelajari. 

3. Tahap investivigasi.  

Siswa melakukan investigasi melalui pengumpulan data, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan yang dilakukan secara 

kelompok dengan diskusi antar anggota kelompok. 

4. Tahap analisis dan sintesis. 

Siswa menganalisis dan menyintesis berbagai informasi yang 

diperoleh dan merencanakan untuk meringkaskan dalam penyajian 

yang menarik di depan kelas 

5. Tahap penyajian laporan akhir 

Siswa menyiapkan laporan hasil investigasi masing-masing 

kelompok untuk penyajian presentasi. 
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6. Tahap mempresentasikan laporan akhir 

Siswa mempresentasikan hasil investigasi masing-masing 

kelompok di depan kelas, kelompok lain mendengarkan. 

7. Tahap evaluasi yang berupa diskusi kelas, memberikan umpan 

balik, serta mengevaluasi siswa secara individu maupun kelompok. 

 
Pendekatan STM dapat dikolaborasikan dengan model 

pembelajaran GI. Adapun langkah-langkah pelaksanaan/implementasi 

pendekatan pembelajaran STM dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe GI meliputi tahap berikut: 

1. Inisiasi 

Siswa menyimak masalah sosial yang ada di masyarakat. 

2. Invitasi 

Siswa merespon masalah fenomena sosial dari guru. 

3. Identifikasi masalah sosial. 

4. Perencanaan pengumpulan data. 

5. Investivigasi 

Pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan 

yang dilakukan secara kelompok dengan diskusi antar anggota 

kelompok. 

6. Tahap penyelesaian 

Siswa menganalisis/mengorganisasikan berbagai informasi yang 

diperoleh dan merencanakan untuk meringkaskan dalam penyajian 

laporan yang menarik di depan kelas  

7. Tahap interpretasi  

Siswa menyampaikan gagasan dalam diskusi, membuat model, 

membuat solusi, memadukan solusi dengan teori dalam buku. 

8. Tahap evaluasi kegiatan 

9. Kesimpulan  
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2.1.2 Unjuk kerja 

Denilson dalam Hamid.S (2010:136) mengungkapkan bahwa penilaian 
unjuk kerja adalah penilaian belajar siswa yang meliputi semua penilaian 
dalam bentuk tulisan, produk, atau sikap kecuali bentuk pilihan ganda, 
menjodohkan, benar-salah, atau jawaban singkat.  
 
Penilaian unjuk kerja mampu menangkap segala potensi siswa dalam hal 

memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. Sedangkan Muslich (2007) berpendapat bahwa penilaian unjuk kerja adalah 

penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa 

sebagaimana yang terjadi. Dari pengertian beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penilaian unjuk kerja adalah penilaian belajar siswa 

berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses belajar 

dalam hal memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan 

maupun lisan biasanya sikap, melalui diskusi, kerja kelompok serta keaktifan 

kelompok. 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan siswa dalam melaksanakan suatu pekerjaan/tugas. Penilaian 

ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian penguasaan kompetensi yang 

menuntut siswa melakukan tugas tertentu seperti praktik, presentasi, diskusi, 

bermain peran, dan membaca puisi. Cara penialaian ini dianggap lebih otentik 

daripada tes tertulis, karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan 

siswa yang sebenarnya. Penilaian unjuk kerja mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: (Sutrisno, 2008:17) 

a. langkah-langkah kerja yang diharapkan untuk dilakukan peserta didik 
dalam menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi 

b. kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut 

c. kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan 
tugas 

d. kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak (hanya yang esensial), 
sehingga semua dapat diamati 

e. kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan 
diamati. 



23 
 

Hamid.S  (2010:138), dalam membuat instrumen, yang perlu diperhatikan 

adalah bagaimana merancang penilaian unjuk kerja sebagai sebuah kegiatan yang 

menyenangkan dan juga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Karena itu, 

ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam membuat instrumen penilaian unjuk 

kerja, yaitu: 

a. ukuran instrumen yang dapat kecil atau bisa juga besar. 

Untuk menentukan besar kecilnya tugas tergantung pada tujuan 

penilaian yang akan diinginkan guru. Tugas kecil lebih sesuai untuk 

umpan balik ketika guru selesai mengajar suatu konsep dan ingin 

mengetahui apakah siswa sudah mengerti konsep yang 

disampaikannya. Tugas dapat berbentuk meminta siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang relatif kecil, menjelaskan pikiran dan 

menunjukkan pekerjaan mereka. Tugas besar mencakup tujuan 

penilaian yang lebih luas. Guru menginginkan siswa mempelajari 

materi baru sebagai hasil tugas unjuk kerja. Tugas unjuk kerja 

meliputi beberapa aktivitas untuk menyelesaiakan tugas tersebut. 

b. cara memulai penilaian unjuk kerja yang membutuhkan keterampilan 

tertentu. 

Dalam penggunaan penilaian unjuk kerja, guru biasanya tidak percaya 

diri akan kemampuan dirinya dan tidak begitu nyaman dengan apa 

yang akan mereka kerjakan. Jika belum yakin apakah petunjuk tugas 

untuk siswa sudah cukup jelas, maka hal ini dapat ditanyakan kepada 

siswa sewaktu mereka sedang menyelesaikan tugas tersebut. 

 

Penilaian unjuk kerja dapat menambah informasi guru secara lengkap 

tentang peserta didik selain penilaian yang dilakukan melalui tes. Menurut 

Hibbard dalam (Wardani NS, 2012:245) berpendapat bahwa tugas-tugas kinerja 

menghendaki (1) penerapan konsep-konsep dan informasi penunjang penting 

lainnya, (2) budaya kerja yang penting bagi studi atau kerja ilmiah, (3) literasi 

sains (penampakan ketidakbutaan ilmiah). Dalam penilaian unjuki kerja peserta 

didik dituntut untuk mendemonstrasikan inkuiri ilmiah mereka, melakukan 
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penalaran dan keterampilan dalam menyelesaikan berbagai tugas menarik dan 

menantang dalam konteks kehidupan nyata. Jika dibandingkan dengan tes 

konvensional, penilaian unjuk kerja memiliki beberapa penekanan yang dijelaskan 

melalui tabel berikut : 

Tabel 2.1 
Perbandingan penilaian kinerja dengan tes konvensional 

 
Uraian Penilaian kinerja Tes konvensional 

Penekanan penilaian Pada kemampuan peserta 

didik dalam menerapkan 

pengetahuan menjadi unjuk 

kerja yang dapat 

diamati/produk yang 

dihasilkan 

Pada pemahaman konsep 

peserta didik 

Waktu yang dibutuhkan Lebih banyak untuk 

membuat dan melaksanakan 

tetapi menghasilkan format 

penilaian yang dapat 

digunakan berulantg-ulang 

pada peserta didik yang 

sama. 

Banyak untuk 

pelaksanaannya, lebih 

cepat dan dapat digunakan 

untuk peserta didik dengan 

jumlah banyak secara 

serentak, tetapi digunakan 

hanya sekali untuk 

sekelompok peserta didik. 

Kemungkinan penggunaan Memungkinkan untuk 

mendiagnosis dan 

meremidiasi kinerja peserta 

didik dan memetakan 

kemajuan peserta didik 

sepanjang waktu 

Memungkinkan untuk 

mendiagnosis dan 

meremidiasi kinerja peserta 

didik tetapi hanya untuk 

soal uraian terbuka (open 

ended) 

Fokus pembelajaran Unjuk kerja peserta didik Materi pelajaran 
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Kriteria Instrumen Penilaian Unjuk Kerja 

Puji Iryanti (2004:10), menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam instrumen unjuk kerja yang baik antara lain: 

1. Autentik dan menarik 

Hal yang penting bagi suatu instrument unjuk kerja adalah menarik 

dan melibatkan siswa dalam situasi yang akrab dengan mereka 

sehingga siswa berusaha untuk menyelesaikan tugas itu dengan 

sebaik-baiknya. Siswa cenderung lebih tertarik terhadap situasi tugas 

yang menyerupai kehidupan sehari-hari. Tugas ini akan membuat 

siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya 

untuk menyelessaikan tugas tersebut. 

2. Memungkinkan penilaian individual yang baik 

Banyak instrumen unjuk kerja yang dimaksudkan untuk dikerjakan 

siswa secara berkelompok. Namun perlu diingat bahwa penilaian ini 

sebenarnya lebih dititik beratkan untuk penilaian individu. Karena itu 

desain penilaian unjuk kerja sebaiknya bisa ditujukan untuk kelompok 

dan individu.  

3. Memuat petunjuk yang jelas 

Instrumen unjuk kerja yang baik harus memuat petunjuk yang jelas, 

lengkap, tidak ambigu dan tidak membingungkan. Petunjuk juga 

harus memuat apa yang dikerjakan siswa yang nanti akan dinilai. 

Teknik Penilaian Unjuk Kerja  

Joko Sutrisno (dalam Penilaian Hasil Belajar, 2008:18) mengemukakan 
bahwa Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar 
cek (”ya”/”tidak”), terhadap indikator-indikator pada setiap KD. Peserta 
didik dinyatakan ”kompeten” apabila seluruh indikator terpenuhi dan 
”tidak kompeten” apabila ada indikator yang tidak terpenuhi.  
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Rubrik adalah pedoman penskoran. Rubrik analitik adalah pedoman untuk 

menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan menggunakan 

rubrik ini dapat dianalisa kelemahan dan kelebihan seorang siswa terletak pada 

kriteria yang mana. Sedangkan rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai 

berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Untuk rubrik 

seperti ini, salah satu contoh penyebutan yang digunakan adalah tingkat 1 (tidak 

memuaskan), tingkat 2 (cukup memuaskan dengan banyak kekurangan), tingkat 3 

(memuaskan dengan sedikit kekurangan), tingkat 4 (superior). Berikut ini contoh 

rubrik holistik 4 skala secara umum. (Puji Iryanti, 2004:16) 

Tabel 2.2 

Rubrik holistik 4 skala secara umum 

Tingkat 

(level) 

 

Kriteria Umum 

4  

superior  

 Menunjukkan pemahaman yang lebih terhadap konsep-konsep  

 Menggunakan strategi-strategi yang sesuai 

 Komputasi (perhitungan)benar 

 Penjelasan patut dicontoh 

 Diagram/tabel/grafik tepat sesuai dengan permintaan 

 Melebihi pemecahan masalah yang diinginkan 

3  

memuaskan 

dengan 

sedikit 

kekurangan 

 Menunjukkan pemahaman terhadap konsep-konsep 

 Menggunakan strategi yang sesuai 

 Komputasi sebagian benar 

 Penjelasan efektif 

 Diagram/tabel/grafik sebagian besar tepat 

 Memenuhi semua pemecahan masalah yang diinginkan 

2  

cukup 

memuaskan 

dengan 

banyak 

 Menunjukkan pemahaman terhadap sebagian besar konsep-konsep 

 Tidak menggunakan strategi yang sesuai 

 Komputasi sebagian besar benar 

 Penjelasan memuaskan  
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kekurangan  Diagram/table/grafik sebagian besar tepat 

 Memenuhi sebagian besar pemecahan masalah yang diinginkan 

1  

Tidak 

memuaskan 

 Menunjukkan sedikit atau tidak ada pemahaman terhadap konsep-

konsep 

 Tidak menggunakan strategi yang sesuai 

 Komputasi tidak benar 

 Penjelasan tidak memuaskan 

 Diagram/table/grafik tidak tepat 

 Tidak memenuhi semua pemecahan masalah yang diinginkan 
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Berikut ini adalah salah satu contoh format penilaian unjuk kerja siswa 

dengan menggunakan rubrik penskoran. 

Tabel 2.3 

Format Penilaian Unjuk Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Pembelajaran IPS SD 

PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Mata Pelajaran : …………….. 

Kelas/Semester : ……………. 

        Standar Kompetensi : ………………………………………………………… 

        Kompetensi Dasar : …………………………………………………………….. 

 

        Indikator : ……………………………………………………………………….. 

       Aspek yang dinilai:….. 

        Format Penilaian Unjuk Kerja : 

No 
Nama 

Siswa 

(aspek yg dinilai) (aspek yg dinilai) (aspek yg dinilai) 
Skor Nilai 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 
                  

2. 
                  

3. 
                  

4. 
                  

5. 
                  

 
dst… 

                 
Keterangan Penilaian : 

Skor Maksimum = 15 

Konversi Nilai :  

    skor yang didapatkan x 100 = ... 

        skor maksimum  

Kriteria dalam penilaian : 

(aspek yg dinilai) : skor 1 = …….. 

          skor 2 = ……... 

          skor 3 = …….. (dst) 
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2.1.3  Pembelajaran IPS SD 

Jean Jarolimek dalam Widiarto (2009) berpendapat bahwa IPS adalah 

mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya. 

Sedangkan Wesley mengatakan IPS sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang 

dipilih untuk tujuan pendidikan. Michaelis (1957) berpendapat bahwa IPS 

dihubungkan dengan manusia dan interaksinya dengan lingkungan fisik dan 

sosialnya yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Dari beberapa pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

manusia dalam interaksinya dengan lingkungan fisik dan lingkunngan sosialnya 

sebagai nilai-nilai sosial yang dipilih untuk tujuan pendidikan.  

Manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial baik secara 

individu maupun secara kelompok yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan 

lingkungannya, baik sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Corak 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya mengalami perubahan sesuai 

dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban manusia. Perubahan dan 

perkembangan ini juga yang membuat manusia dalam kehidupannyadihadapkan 

pada berbagai persoalan sosial. Persoalan–persoalan kehidupan manusia dilihat 

dari sisi sosial yang semakin hari semakin banyak, dan semakin komplek. 

Pembelajaran IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 

IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai (KTSP Standar Isi 2006). Melalui pendidikan IPS di sekolah diharapkan 

dapat membekali pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial 

yang memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di 

lingkungannnya serta mampu memecahkan masalah sosial dengan baik, yang 

pada akhirnya siswa yang belajar IPS dapat terbina menjadi warga negara yang 

baik, yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepedulian sosial yang 

berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara. 
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Tujuan dan Ruang Lingkup IPS 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial. Mata pelajaran IPS bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut ini (Permendiknas No 22 Tahun 2006 dalam Sholeh:2012) 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, menemukan, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial  dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasioanl dan global. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS di tingkat SD/MI dibatasi sampai pada 

gejala dan masalah social kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar 

peserta didik di SD yang meliputi beberapa aspek diantaranya: 

a. Manusia, tempat dan lingkungannya. 

b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan. 

c. Sistem sosial dan budaya. 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menjadi arah dan landasan 

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam penelitian ini, akan menggunakan 

Standar Kompetensi dan kompetensi Dasar kelas 4 semester 2 pada mata 

pelajaran IPS di Sekolah Dasar yaitu : 

Tabel 2.4 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS SD Kelas 4 Semester 2 

Tahun Ajaran 2012/2013 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten / 

kota dan   provinsi  

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta  pengalaman 

menggunakannya 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Mukhamad Sukron, 2010 dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Pada Mata Pelajaran IPS Melalui 

Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) di SDN Sladi Kabupatan 

Pasuruan Tahun Ajaran 2009/2010” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan 

pembelajaran IPS kelas 4 SDN Sladi. Hal ini terjadi karena guru telah 

menerapkan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) sesuai dengan tahap-

tahap implementasi pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM). Untuk 

aktifitas siswa pada siklus I menunjukkan nilai (73,33) sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi (76,11). Nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat mulai 

dari sebelum dilakukannya tindakan (58,89), dilakunnya tindakan pada siklus I 

(75,0), selanjutnya tindakan pada siklus II (78,89). 

Kelebihan penelitian ini adalah sudah menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas serta hasil belajar dari siklus I sampai dengan siklus II, namun 
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kekurangan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya nilai rata-rata hasil 

belajar IPA, apabila KKM ditentukan dengan skor < 90, maka hasil penelitian ini 

masih kurang berhasil karena hanya mendapatkan skor minimal 79. Seharusnya 

penelitian ini juga lebih mengutamakan adanya peningkatan KKM yang lebih 

baik. Sebaiknya guru dapat menerapkan penekatan STM dalam pembelajaran 

dengan materi yang sesuai agar mendapat hasil yang maksimal. 

Aminadap Djetul, 2011 dalam penelitian “Penerapan pendekatan ilmu 

teknologi masyarakat (ITM) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada IPS kelas 4 SDN Klojen Kota Malang”. hasil analisis data menunjukan 

bahwa: pada pembelajaran IPS siklus I dengan penerapan pendekatan 

pembelajaran Ilmu Teknologi Masyarakat (ITM), kemampuan peniliti/guru dalam 

melaksanakan pembelajaran mencapai prosentasi keberhasilan 68,0% dan pada 

siklus II mencapai prosentase keberhasilan 90,6%. Untuk aktifitas belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I mencapai nilai rata-rata 68,0% dan pada siklus II 

mencapai nilai rata-rata kelas 90,6% (3) Untuk hasil belajar siswa pada waktu pra 

tindakan (sebelum penerapan pendekatan pembelajaran ITM) mencapai rata-rata 

kelas 50,0%. Kesimpulan dari awal penerapan pendekatan ITM pada kegiatan 

awal pra tindakan di tindaklanjuti ke siklus I dan siklus II yang di laksanakan di 

SDN Klojen pada mata pelajaran IPS yang menjadi pusat penilaian adalah: 1) 

Aktivitas 2) Hasil belajar, dan telah di ketahui bahwa penerapan pendekatan ITM 

telah mengalami peningkatan pada siklus II. Kelebihan penelitian ini sudah 

menunjukkan adanya peningkatan aktifitas belajar siswa dari siklus I hingga 

siklus II. Namun nilai rata-rata akhir siklus belum menunjukkan nilai standar 

minimal yang dicapai siswa. Sebaiknya peneliti lebih memperhatikan penilaian 

aktivitas belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aslamiah pada tahun 2011 dengan judul 

penelitian” Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran Sains Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Pada Siswa Kelas 3 SDN No. 

34 / I Teratai Muara Bulian Jambi”.  Disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan 

ketuntasan secara klasikal dimana pada siklus I jumlah siswa yang tuntas adalah 
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14 orang dengan persentase 46,67% dengan rata-rata kelas 62,50 dan meningkat 

menjadi 75% dengan siswa yang tuntas sebanyak 22 orang dari 30 siswa dengan 

rata-rata kelas 73.33 pada siklus II. Pada siklus III jumlah siswa yang tuntas 

adalah 27 orang dari 30 siswa dengan persentase 90% dan memperoleh nilai rata-

rata 88,3. Kelemahan penelitian ini terletak pada nilai rata-rata kelas yang masih 

terlihat kurang dari 90. Sebaiknya pada siklus III dapat meningkatkan ketuntasan 

belajar siswa sebesar 100% tuntas.  

Kuntoyo, Bambang Tri 2010 dalam penelitian dengan judul 

“Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA kelas 5 SDN Bandulan I 

dengan pendekatan STM”. Disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan sains 

teknologi masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 

Bandulan I Kota Malang dalam pelajaran IPA. Disarankan agar guru IPA kelas 5 

SD dapat menggunakan pendekatan STM dalam pembelajaran IPA. 

Arini, Ririn. 2013 dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Pendekatan 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) Pada Konsep Pesawat Sederhana Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Penelitian Tindakan Kelas di Kelas 5 SD 

Negeri Karyasari 3 Tahun Ajaran 2011/2012. Menyimpulkan bahwa penggunaan 

pendekatan  pembelajaran sains teknologi masyarakat (STM)  mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dalam melakukan aktivitas belajar yang semula 

menurut mereka cenderung membosankan, hal itu dapat dilihat dari data hasi tes 

belajar siswa dari setiap siklus yang terus meningkat yaitu pada siklus I nilai rata-

rata tes hasil belajar siswa 6,92, pada siklus II 8,15. Dari hal itu peneliti 

menyimpulkan pendekatan sains teknologi masyarakat (STM) pada pelajaran IPA 

sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil temuan 

penelitian di atas, maka hasil penelitian ini direkomendasikan kepada kepala 

sekolah, guru dan peneliti selanjutnya guna mendukung peningkatan aktivitas 

siswa saat proses pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. Kelemahan dari 

penelitian di atas yaitu kurang menerapkannya penilaian aktivitas belajar siswa 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian ini sudah mencapai 

keberhasilan dengan meingkatnya nilai rata-rata dari setiap siklus. 
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Berdasarkan analisis beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

peniliti di atas, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM dengan 

model GI dapat meningkatkan unjuk kerja siswa. Dengan analisis tersebut maka 

akan dilakukan penelitian dengan dengan menggunakan pendekatan STM dengan 

model GI sebagai usaha meningkatkan unjuk kerja belajar IPS siswa kelas 4 SD 

Negeri Semowo 01 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang semester II tahun 

ajaran 2012/2013. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Penerapan metode konvensional dalam pembelajaran IPS khususnya di 

SD membuat siswa merasa bosan dan enggan dalam belajar IPS sehingga hasil 

belajar IPS cenderung rendah. Penggunaan metode kooperatif terutama model 

group investigation dapat menjadikan alternatif dalam meningkatkan 

pembelajaran IPS di kelas 4. Tahap perkembangan anak usia SD yang masih 

dalam tahap operasional konkret, sehingga menuntut guru untuk aktif dalam 

menentukan model pembelajaran di kelas yang lebih efektif dan melibatkan siswa. 

Penggunaan pendekatan STM dengan model pembelajaran GI diharapkan 

guru mampu mengajak siswa berperan aktif, yang ditekankan pada unjuk kerja, 

dimana siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk menginvestigasi masalah-

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta mengidentifikasi 

bagaimana sains dan teknologi berdampak kepada masyarakat di masa yang akan 

datang. Melalui penilaian unjuk kerja guru dapat menilai ketercapaian penguasaan 

kompetensi yang menuntut siswa melakukan tugas tertentu seperti diskusi, 

keterlibatan dalam kelompok, dan presentasi. Berikut ini skema berfikir yang 

menggambarkan model pembelajaran menggunakan pendekatan STM dengan 

model pembelajaran GI pada mata pelajaran IPS yang berpengaruh pada penilaian 

terhadap siswa. 
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Tahapan     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
 

 

 

 

 
Keterangan: RUK = Rubrik Unjuk Kerja 

 

Pembelajaran IPS 

Kompetensi Dasar :  2.3 Mengenal perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta  

pengalaman menggunakannya 

Pembelajaran konvensional 

Guru : Ceramah, 
pembelajaran berpusat 
pada guru 
Siswa : 
Diam mendengarkan. 
bermain sendiri, bosan, 
mengantuk, 
mengganggu teman lain 
sehingga menjadi pasif 

Tidak ada penilaian 
unjuk kerja belajar IPS 
 pendekatan STM dengan model GI 

1. Menyimak masalah sosial di 
masyarakat. 
 

2. Merespon masalah sosial 
 

3. Identifikasi masalah sosial. 
 

4. Perencanaan pengumpulan 
data 

 
5. Pengumpulan data. 

 
6. Analisis data 

 
7. Membuat solusi 

 
8. Diskusi 

 
9. Membuat kesimpulan 

 
10. Presentasi  

Total 
Skor 

Unjuk 
Kerja 
IPS 

Pembelajaran IPS 

Kompetensi Dasar :  2.2 Mengenal pentingnya koperasi 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

RUK menyimak 
 

RUK merespon 

RUK perencanaan 
 

RUK membuat solusi 
 

RUK identifikasi 

RUK pengumpulan data 
 

RUK diskusi 
 

RUK analisis data 

RUK membuat kesimpulan 

RUK presentasi 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: melalui penggunaan 

pendekatan STM dengan model pembelajaran GI dapat meningkatkan upaya 

unjuk kerja belajar IPS siswa kelas 4 SDN Semowo 01 Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang semester 2 tahun ajaran 2012/2013”. 

 

 

 

 


