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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa dapat 

mengikuti pembelajaran tersebut dengan aktif dan hasil belajar di atas KKM yang 

telah ditentukan. Pada kegiatan pembelajaran, hasil belajar yang dinilai bukan 

hanya segi kognitifnya saja, namun segi sikap dan psikomotor juga dinilai. Oleh 

sebab itu, kegiatan pembelajaran harus dibuat sekreatif mungkin sehingga siswa 

dapat ikut berperan aktif di dalamnya. Paradigma guru yang menganggap bahwa 

dalam penyampaian materi harus tepat waktu membuat guru lupa berinovasi 

dalam pembelajaran. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

yang masih belum optimal. 

Seperti yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemenerintah Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan pada pasal 19 ayat 

(1) bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Selain itu, menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi, juga disebutkan bahwa IPA diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Di tingkat SD/MI diharapkan ada 

penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk memecahkan dan 

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja 

ilmiah secara bijaksana. 

Pengalaman yang dimiliki siswa dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

menyerap pengetahuan dan perilaku belajarnya. Pengalaman yang dimaksud dapat 
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berupa pengalaman dalam pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah dapat 

diawali dengan mencari informasi dari berbagai sumber, bukan hanya di dalam 

kelas, melainkan juga di luar kelas dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan 

teknologi. Dengan demikian, siswa dapat belajar menemukan dan menyusun 

sendiri pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar yang dilakukannya. 

Pengetahuan yang diperoleh tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Model pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru 

berpengaruh terhadap proses memperoleh pengetahuan oleh siswa. Sehingga guru 

harus inovatif dan kreatif dalam menggunakan model pembelajaran.  

Model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat merupakan model 

pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki literasi 

sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan 

lingkungan. STM merupakan suatu keterpaduan sains, teknologi, dan isu yang 

berkembang di dalam masyarakat. Keterpaduan dalam sains terdiri dari beberapa 

pola, antara lain keterpaduan proses dan produk, keterpaduan berbasis obyek, 

keterpaduan antar bidang, dan keterpaduan berbasis persoalan. Bagi siswa SD, 

khususnya untuk siswa kelas tinggi memiliki kecenderungan pada keterpaduan 

berbasis persoalan. Penerapan ilmu sudah saatnya terus dikembangkan agar apa 

yang diperoleh di bangku sekolah tidak lagi hanya sebatas pengetahuan yang sulit 

dipahami karena hanya berupa konsep-konsep abstrak, sehingga sulit diterapkan 

di dalam masyarakat.  

Model pembelajaran STM efektif untuk penguasaan konsep dalam diri 

siswa. Pada ranah penerapan/aplikasi, siswa-siswa yang diberikan model 

pembelajaran STM dapat mununjukkan kemampuan yang maksimal dalam 

menerapkan konsep-konsep sains (IPA) dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, 

dalam ranah sikap, siswa mempunyai sikap yang positif terhadap pelajaran sains. 

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan siswa memiliki pemikiran luas tentang sains, 

teknologi, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam masyarakat luas.  

Misalnya, dalam menerima atau menangkap informasi, siswa tidak langsung 

menerima informasi, tetapi ia mampu menganalisis baik atau buruknya informasi 

yang diperoleh. 
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Selain menggunakan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) untuk melibatkan siswa secara aktif, guru juga dapat menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Media 

pembelajaran digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan 

informasi, sehingga siswa dengan mudah memahami materi pelajaran. Media 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA dapat digunakan sebagai perantara untuk 

menanamkan dan memberikan pemahaman konsep-konsep IPA. Selain itu, media 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA juga dapat digunakan untuk menunjukkan 

hubungan antara konsep IPA dengan dunia nyata di sekitar siswa serta aplikasi 

konsep tersebut terhadap kehidupan nyata di sekitar siswa. 

Penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) yang 

didukung dengan penggunaan media pembelajaran akan meningkatkan 

ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran tersebut menjadi tidak monoton, serta media pembelajaran juga 

dapat membuat siswa menjadi lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa akan menjadi lebih bersemangat belajar karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang dapat 

teridentifikasi adalah: 

1. Beberapa siswa yang hasil belajarnya masih di bawah KKM. 

2. Penerapan pembelajaran Salingtemas pada mata pelajaran IPA sesuai 

dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang 

diarahkan pada pengalaman belajar untuk memecahkan dan membuat suatu 

karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara 

bijaksana. 

3. Penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) yang 

sejalan dengan pembelajaran Salingtemas. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini mempunyai batasan 

masalah pada perbedaan penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) dan media pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

dan pengaruh penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD 

Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Adakah perbedaan yang signifikan penggunaan model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) dan media pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 

SD Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) dan media pembelajaran terhadap hasil 

belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan media 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil 
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belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 

Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dunia pendidikan 

tentang pembelajaran aktif dengan menggunakan model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat (STM), dan diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pendidik tentang penggunaan media pembelajaran pada proses 

pembelajaran. Selain itu, diharapkan juga dapat memotivasi pendidik untuk lebih 

kreatif dan inovatif dalam menerapkan model pembelajaran. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dimiliki 

pendidik tentang model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran, dan melalui penggunaan model 

pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan media pembelajaran 

diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

membiasakan diri belajar dengan cara mencari informasi yang dapat diterapkan 

untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal. 

  


