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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

Teori-teori yang dikaji pada penelitian ini, sebagai berikut: 

2.1.1 Pembelajaran IPA 

IPA merupakan suatu ilmu yang mencakup pengetahuan berupa produk 

yang berisi fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori tentang IPA serta 

keterampilan dalam melakukan suatu penelitian tentang alam secara ilmiah dan 

sistematis. Pada IPA bukan hanya itu saja, namun juga merupakan suatu proses 

penemuan. Proses penemuan yang dimaksud yaitu dengan pemberian pengalaman 

secara langsung kepada siswa. Melalui pemberian pengalaman langsung kepada 

siswa, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan agar memahami 

alam sekitar secara ilmiah.  

Menurut Hendro Darmojo (1992:3) dalam Samatowa (2012:2), secara 

singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta 

dengan segala isinya. Selain itu, menurut Powler (dalam Samatowa, 2010:3), IPA 

merupakan  

ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang 

sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa 

kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen/sistematis (teratur) 

artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang atau 

beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama atau konsisten.  

Berdasarkan dua penjelasan tentang IPA yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan tentang alam semesta, termasuk 

gejala-gejala alam yang terjadi dan didasarkan oleh pengalaman. Pembelajaran 

IPA akan lebih baik jika dilaksanakan secara inkuiri, sehingga dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir siswa secara aktif, bekerja keras dan bersikap 

secara ilmiah dan sistematis. IPA yang diajarkan di SD hendaknya dapat 

membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah. 
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Hal tersebut akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan bertanya 

dan mencari jawaban berdasarkan bukti yang diperoleh serta menngembangkan 

cara berpikir yang dimiliki secara ilmiah. IPA bila diajarkan secara tepat, maka 

dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan objektif.  

Menurut Samatowa (2010:6-7), IPA dapat diaplikasikan dengan 

menggunakan teori perkembangan kognitif sebagai berikut: (a) konsep IPA dapat 

berkembang dengan baik, hanya bila pengalaman generalisasi-generalisasi abstrak 

didahului dengan pengalaman langsung. Metode seperti ini berlawanan dengan 

metode tradisional, dimana pada konsep IPA dikenalkan secara verbal saja, dan 

(b) daur belajar yang dapat mendorong perkembangan konsep IPA sebagai 

berikut: 

1. Eksplorasi, merupakan tahap awal dari daur belajar. Pada tahap ini guru tidak 

berperan secara langsung. Tapi siswa yang berperan aktif dengan mengalami 

dan mengindra objek secara langsung.  

2. Generalisasi, merupakan tahap menarik kesimpulan dari beberapa informasi 

yang diperoleh siswa dengan guru hanya berperan secara tradisional. Guru 

mengumpulkan informasi dari pengalaman yang dimiliki siswa dalam 

eksplorasi. 

3. Deduksi, merupakan tahap pengaplikasian konsep baru (generalisasi) itu pada 

situasi dan kondisi yang baru. Pada tahap ini siswa juga terlibat secara aktif 

dalam berbagai kegiatan.  

Menurut Samatowa (2010:10), juga ada berbagai aspek penting yang dapat 

diperhatikan guru dalam memberdayakan anak melalui pembelajaran IPA adalah: 

(a) pentingnya memahami bahwa pada saat memulai kegiatan pembelajarannya, 

anak telah memiliki berbagai konsepsi, pengetahuan yang relevan dengan apa 

yang mereka pelajari. Pemahaman akan pengetahuan apa yang dibawa anak dalam 

pembelajaran akan sangat berdaya guna untuk membantu anak meraih 

pengetahuan yang seharusnya mereka miliki. (b) aktivitas anak melalui berbagai 

kegiatan nyata dengan alam menjadi hal utama dalam pembelajaran IPA. 

Aktivitas ini dapat dilakukan di laboratorium, di kelas dengan berbagai alat 

bantuan belajar, atau bahkan di lingkungan sekolah. Malalui aktivitas nyata ini 
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anak akan dihadapkan langsung dengan fenomena yang akan dipelajari, dengan 

demikian barbagai aktivitas itu memungkinkan terjadinya proses belajar yang 

aktif. (c) pada setiap pembelajaran IPA kegiatan bertanya menjadi bagian yang 

penting, bahkan menjadi bagian yang paling utama dalam pembelajaran. Melalui 

kegiatan bertanya, anak akan berlatih menyampaikan gagasan dan memberikan 

respon yang relevan terhadap suatu masalah yang dimunculkan. Bertanya 

merupakan ciri utama dalam pembelajaran IPA, dengan berbagai pertanyaan yang 

diajukan, IPA dapat dikembangkan, oleh karena itu bertanya memiliki peran 

penting dalam upaya membangun pengetahuan selama pembelajaran.  

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, 

membangkitkan ide-ide siswa, membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu 

yang ada di lingkungannya, membangun keterampilan (skill) yang diperlukan, dan 

menimbulkan kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan 

untuk dipelajari (De Vito, et.al, 1993 dalam Samatowa, 2010:104). Penggunaan 

media dalam pembelajaran akan menambah pengalaman belajar yang dimiliki 

siswa, membuat siswa menjadi tidak bosan, dan memberikan pengalaman belajar 

yang menarik kepada siswa.  

Sedangkan menurut Blough, et.al (1958) dalam Samatowa (2010:104-105), 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar perlu didasarkan pada pengalaman untuk 

membantu siswa belajar IPA, mendeskripsikan dan menjelaskan hasil kerja dan 

prosedurnya. Tujuan utama pembelajaran IPA SD adalah membantu siswa 

memperoleh ide, pemahaman, dan keterampilan (life skills) esensial sebagai 

warga Negara. Life skills esensial yang perlu dimiliki siswa adalah kemampuan 

menggunakan alat tertentu, kemampuan mengamati benda dan lingkungan sekitar, 

kemampuan mendengarkan, kemampuan berkomunikasi secara efektif, 

menanggapi dan memecahkan masalah secara efektif. 

 

2.1.1.1 Tujuan  Mata Pelajaran IPA 

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut (Permendiknas Nomor 22 tahun 2006): (a) 
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memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (b) mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (c) mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif  dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

antara IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat, (d) mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (e) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, (f) meningkatkan 

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan, dan (g) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

 

2.1.1.2 Ruang Lingkup Bahan Kajian IPA 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut 

(Permendiknas Nomor 22 tahun 2006): (a) makhluk hidup dan proses kehidupan, 

yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta 

kesehatan, (b) benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 

gas, (c) energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana, dan (d) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, 

bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPA yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPA 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan  sifat-sifat cahaya melalui 

kegiatan membuat suatu karya/model. 

  

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

6.2   Membuat suatu karya/model, 

misalnya periskop atau lensa 

dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 
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2.1.2 Model Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

Sains Teknologi dan Masyarakat (STM) yang dalam bahasa Inggris disebut 

Science-Technology-Society (STS) merupakan gerakan pendidikan sains di 

Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Di Indonesia telah 

dikembangkan sejak tahun 90-an. Di Indonesia dikenal dengan beberapa nama, 

yaitu STM, SATEMAS, dan Salingtemas (sains-lingkungan-teknologi-

masyarakat). Adapun istilah STM atau SATEMAS pertama kali dikemukakan 

oleh John Ziman dalam bukunya “Teaching and Learning About Science and 

Society”. Ziman mencoba mengungkapkan bahwa konsep-konsep dan proses-

proses sains yang diajarkan seharusnya relevan dengan kehidupan siswa sehari-

hari (Galib:2001 dalam Putra, 2013:147). Seperti yang dikemukakan oleh John 

Ziman, The Nasional Science Teachers Association (NSTA) menyebutkan bahwa 

STM adalah belajar dan mengajar sains dalam konteks pengalaman manusia. 

Sedangkan, Poedjiadi mengatakan bahwa pembelajaran STM berarti 

menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat (Putra, 

2013:141). 

Melalui proses pembelajaran STM diharapkan dapat mengantarkan siswa 

untuk melihat ilmu sebagai dunianya, serta siswa akan dapat mengenal dan 

memiliki pengalaman seperti yang pernah dialami oleh seorang ilmuan. STM 

dengan teknologinya berusaha menghubungkan antara ilmu dan masyarakat. 

Selain itu, Sains Teknologi Masyarakat dapat dipandang sebagai program, 

pendekatan atau model pembelajaran. Pada peneliitian ini, Sains Teknologi 

Masyarakat dijadikan sebagai model pembelajaran. Dimana model pembelajaran 

sangat melekat dalam kegiatan mengajar karena terlibat juga adanya proses 

belajar.  

Menurut Fajar (2003) dalam Putra (2013:142-143) menyebutkan bahwa 

berdasarkan hubungan saling mempengaruhi dan ketergantungan antara sains 

(science), teknologi (technology), dan masyarakat (society), STM memiliki 

karakteristik sebagai berikut: (a) identifikasi masalah-masalah setempat yang 

memiliki kepentingan dan dampak, (b) penggunaan sumber daya setempat 

(manusia, benda, dan lingkungan) untuk mencari informasi yang dapat digunakan 
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memecahkan masalah, (c) keikutsertaan yang aktif dari siswa dalam mencari 

informasi yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, (d) perpanjangan belajar di luar kelas dan sekolah, (e) 

fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa, (f) suatu pandangan 

bahwa isi sains bukan hanya konsep yang harus dikuasai siswa dalam tes, (g) 

penekanan pada keterampilan proses, sehingga siswa dapat menggunakannya 

untuk memecahkan masalah, (h) penekanan pada kesadaran karier yang berkaitan 

dengan sains dan teknologi, (i) kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai 

warga negara, sehingga ia dapat mencoba untuk memecahkan isu-isu yang telah 

diidentifikasikan, (j) indentifikasi sejauh mana sains dan teknologi berdampak di 

masa depan, dan (k) kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. 

Menurut Suminto (2003) dalam Putra (2013:157), titik penekanan dari pola 

pembelajaran STM adalah mengembangkan hubungan antara pengetahuan ilmiah 

siswa dengan pengalaman kesehariannya. Menurut Yager dalam Putra (2013:158), 

tujuan pembelajaran STM adalah sebagai berikut: (a) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membandingkan serta mengkontraskan sains dan teknologi, 

sekaligus menghargai cara sains dan teknologi dalam memberikan kontribusi 

kepada pengetahuan dan pengaruh baru, (b) memberikan contoh-contoh dari masa 

lalu dan sekarang mengenai perubahan-perubahan yang sangat besar dalam 

bidang sains dan teknologi yang dibawa oleh masyarakat, pertambahan ekonomi, 

dan proses-proses politik, (c) memberikan/menawarkan pendangan global terkait 

hubungan sains dan teknologi kepada masyarakat, serta menunjukkan dampaknya 

terhadap pengembangan bangsa dan ekologi bumi. 

Yager dalam Putra (2013:149), mengajukan empat tahap strategi dalam 

pembelajaran dengan memperhatikan konstruktivisme, yaitu: 

a. Invitasi  

Meliputi mengamati hal yang menarik di sekitar dan mengajukan 

pertanyaan. Pada tahap ini guru merangsang peserta didik mengingat atau 

menampilkan kejadian-kejadian yang ditemui di masyarakat baik melalui media 

cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan topik yang merupakan 

hasil observasi. Selanjutnya peserta didik merumuskan masalah yang akan dicari 
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jawabannya dengan tetap mengaitkan kepada topik yang dibahas, peran guru 

sangat diperlukan untuk menghaluskan rumusan masalah yang diajukan peserta 

didik dan mengacu kepada sumber belajar. Sumber belajar bisa berupa LKS yang 

telah ada atau membuat LKS yang baru, buku, atau informasi dari berbagai media. 

Guru dan peserta didik mengidentifikasi bersama yang paling mungkin dilakukan 

dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan alokasi waktu pembelajaran 

serta topik. 

b. Eksplorasi  

Meliputi sambung saran alternatif yang sesuai dengan informasi yang akan 

dicari, mengobservasi fenomena khusus, mengumpulkan data, pemecahan 

masalah, dan analisis data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peserta didik 

merupakan upaya untuk mencari jawaban atau menguji jawaban sementara yang 

telah dibuat dengan mencari data dari berbagai sumber informasi (buku, koran, 

majalah, lingkungan, nara sumber, instansi terkait, atau melakukan percobaan). 

Hasil yang diperoleh peserta didik hendaknya berupa suatu analisis dari data yang 

diperoleh. Kegiatan yang dilakukan peserta didik dapat mengacu kepada LKS 

yang telah ada untuk topik tersebut atau dapat juga guru mengembangkan sendiri 

berdasarkan LKS yang telah ada dengan membuat LKS yang baru. Kegiatan 

peserta didik dapat berlangsung di dalam kelas, halaman sekolah, atau di luar 

sekolah yang diperkirakan memungkinkan dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan 

peserta didik pada tahap ini diantaranya dapat berupa iur pendapat, mencari 

informasi, bereksperimen, mengobservasi fenomena khusus, mendesain 

model/karya, dan mendiskusikan pemecahan masalah. 

c. Pengajuan penjelasan dan solusi  

Meliputi menyampaikan gagasan, menyusun model, membuat penjelasan 

baru, membuat solusi, sekaligus memadukan solusi dengan teori dan pengalaman. 

Pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengkomunikasikan gagasan yang 

diperoleh dari analisis informasi yang didapat, menyusun suatu model penjelasan 

(baru), meninjau dan mendiskusikan solusi yang diperoleh, dan menentukan 

beberapa solusi. Guru membimbing peserta didik untuk memadukan konsep yang 

dihasilkannya dengan konsep yang dianut oleh para ahli sains. Peran guru 
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hendaknya dapat menghaluskan atau meluruskan konsep peserta didik yang 

keliru. 

d. Menentukan langkah  

Meliputi membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, 

berbagi informasi dan gagasan, sekaligus mengajukan pertanyaan lanjutan, yaitu 

membuat saran kegiatan positif, baik individu maupun masyarakat. Pada tahap ini 

peserta didik diajak untuk membuat suatu keputusan dengan mempertimbangkan 

penguasaan konsep sains dan keterampilan yang dimiliki untuk berbagi gagasan 

dengan lingkungan, atau dalam kedudukan peserta didik sebagai pribadi atau 

sebagai anggota masyarakat. Peserta didik juga diharapkan merumuskan 

pertanyaan lanjutan dengan ditemukannya suatu penjelasan terhadap fenomena 

alam (konsep sains) atau permasalahan teknologi, dan juga mengadakan 

pendekatan dengan berbagai unsur untuk meminimalkan dampak negatif suatu hal 

atau yang merupakan tindakan positif suatu masyarakat. Pengambilan tindakan ini 

diantaranya dapat berupa kegiatan pengambilan keputusan, penerapan 

pengetahuan dan keterampilan, membagi informasi dan gagasan, dan mengajukan 

pertanyaan baru. 

Hal itu sesuai dengan model pembelajaran yang dipakai dalam penelitian 

ini, yaitu model pembelajaran pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

yang berorientasi pada konstruktivisme. Menurut Putra (2013:160), ada beberapa 

alasan pentingnya pembelajaran STM digunakan dalam pengajaran IPA di SD 

adalah sebagai berikut: (a) supaya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar 

siswa, sehingga ia akan terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi isu-isu sosial 

dan teknologi yang terdapat dalam masyarakat, (b) guna memecahkan isu-isu 

sosial, (c) untuk membuat sains dapat dipahami oleh semua siswa, (d) pengajaran 

sains dengan pendekatan STM akan mendekatkan siswa kepada objek yang 

dibahas, (e) bisa memberikan pengetahuan dan pengertian kepada generasi muda 

dalam memahami masalah-masalah sosial yang muncul sebagai akibat sains dan 

teknologi, (f) pengajaran sains dengan pendekatan STM merupakan suatu konteks 

pengembangan pribadi dan sosial, dan (g) mampu memberikan kepercayaan diri 

kepada generasi muda agar turut berperan serta dalam teknologi.  
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Selanjutnya menurut Putra (2013:159), pengajaran IPA dengan 

pembelajaran STM hendaknya mengandung komponen-komponen berikut: (a) 

strategi-strategi yang ada digunakan untuk memberikan pemahaman yang nyata 

mengenai pola-pola penalaran dan berpikir dari teman sebaya siswa, orang 

dewasa, dan para ahli, (b) keterampilan-keterampilan dalam menguji validitas 

argumen dan contoh-contoh yang tampaknya terdengar seperti penalaran ilmiah 

yang membawa kepada kesimpulan yang keliru, (c) memotivasi siswa untuk 

mengeksplorasi emosi dan nilai-nilai dalam hubungan data dengan bukti-bukti 

khusus, dan (d) penggunaan studi lapangan, pembicara tamu, media informasi, 

film, kegiatan-kegiatan siswa, debat, bermain peran, dan simulasi. 

 

2.1.2.1 Tahap-tahap Implementasi STM 

Adapun tahap-tahap implementasi STM dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut (Poedjiadi, 2010): 

a. Tahap apersepsi (inisiasi, invitasi, dan eksplorasi) yang mengaitkan 

isu/masalah/peristiwa aktual yang ada di masyarakat dan diketahui siswa 

dengan materi yang akan dibahas, sehingga tampak adanya kesinambungan 

pengetahuan, karena diawali dengan hal-hal yang telah diketahui siswa 

sebelumnya yang ditekankan pada keadaan yang ditemui dalam keadaan 

sehari-hari. 

b. Tahap pembentukan konsep, dapat diawali dengan siswa membangun atau 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui observasi, eksperimen, dan 

diskusi. Pada tahap ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan 

metode. Misalnya pendekatan keterampilan proses, pendekatan sejarah, 

pendekatan kecakapan hidup, metode demonstrasi, eksperimen di 

laboratorium, diskusi kelompok, bermain peran dan lain-lain. 

c. Tahap aplikasi konsep atau penyelesaian masalah, yaitu menganalisis 

isu/masalah atau penyelesaian masalah yang disebut aplikasi konsep dalam 

kehidupan. Adapun konsep-konsep yang telah dipahami siswa dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
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d. Tahap pemantapan konsep, dimana guru memberikan pemahaman konsep 

agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa melalui penekanan pada 

konsep-konsep kunci yang penting diketahui dalam bahan kajian tertentu. 

Meskipun tidak tampak nyata ada siswa yang mengalami miskonsepsi, 

pemantapan konsep perlu dilaksanakan pada akhir pembelajaran, karena 

konsep-konsep kunci yang ditekankan pada akhir pembelajaran akan 

memiliki retensi lebih lama dibandingkan dengan kalau tidak dimantapkan 

atau ditekankan oleh guru pada akhir pembelajaran. 

e. Tahap evaluasi, dapat berupa evaluasi proses maupum evaluasi hasil. 

Agar lebih jelas mengenai tahap-tahap implementasi pembelajaran STM, 

perhatikan skema berikut: 

Tahap 1 

 

 

Tahap 2 

 

Tahap 3 

 

Tahap 4 

 

Tahap 5 

 

Gambar 2.1 Skema Tahapan Implementasi STM 

 

Menurut pandangan Robert E. Yager (1990) dalam Putra (2013), dalam 

STM menekankan untuk memperhatikan siswa, lingkungannya dan kerangka 

pikir. Strategi pembelajarannya dimulai dari penerapan pada dunia nyata, dunia 

teknologi, kemudian dunia siswa. Ketiga hal tersebut saling berkesinambungan 

dan berkaitan erat. Untuk lebih jelas, perhatikan skema enam ranah pembelajaran 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) berikut (Putra, 2010:156): 

 

 

Pendahuluan (inisiasi/invitasi/apersepsi/eksplorasi 

terhadap siswa) 

Pembentukan/pengembangan konsep 

Isu atau 

masalah 

Pemantapan 

konsep 

 
Pemantapan 

konsep 
Aplikasi konsep dalam kehidupan (penyelesaian 

masalah atau analisis isu) 

Pemantapan konsep 

Penilaian 
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Gambar 2.2 Skema Enam Ranah dalam STM 

 

Pada gambar 2.2 tentang skema enam ranah dalam STM, dapat disimpulkan 

bahwa STM mengemas identifikasi tujuan, perencanaan kurikulum, menetapkan 

strategi pembelajaran, dan menentukan sistem untuk mengukur tercapinya tujuan 

pembelajaran. Melalui skema tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran STM 

dimulai dari kondisi lingkungan masyarakat secara keseluruhan atau masyarakat 

tempat asal siswa, dan lingkungan masyarakat yang terdekat dengan siswa, 

dilanjutkan ke lingkungan yang lebih luas dari siswa. 

 

2.1.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran STM 

Pada model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat terdapat kelebihan 

dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dipaparkan kelebihan 

dan kekurangan model pembelajaran STM menurut Poedjiadi (2010): 
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a. Kelebihan Model Pembelajaran STM 

Model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat memiliki efek iringan 

yang lebih kaya karena di samping mengembangkan aspek kognitif melalui 

pengembangan keterampilan intelektual, model pembelajaran STM juga 

mengembangkan keterampilan emosional dan keterampilan spiritual. Penggunaan 

model pembelajaran STM dapat mengangkat kelompok siswa yang berprestasi 

rendah lebih baik, karena model pembelajaran ini lebih visual atau nyata dan 

terkait dengan konteks masyarakat.  

Selain itu, penggunaan model pembelajaran STM secara keseluruhan siswa 

menunjukkan adanya peningkatan kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungannya, peningkatan kreativitas dan lain-lain yang merupakan aspek-aspek 

di luar kognitif. Dengan demikian, pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran STM memiliki kreativitas yang lebih tinggi, kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan lebih besar, lebih mudah mengaplikasikan konsep-

konsep yang dipelajari untuk kebutuhan masyarakat, dan memiliki kecenderungan 

untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan menyelesaikan masalah di 

lingkungannya.  

b. Kekurangan Model Pembelajaran STM 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran STM memakan waktu 

yang lebih lama bila dibandingkan dengan model-model pembelajaran yang 

lainnya. Bagi guru tidak mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap 

pendahuluan yang terkait dengan topik yang dibahas atau dikaji, karena hal ini 

memerlukan adanya wawasan luas dari guru dan melatih tanggap terhadap 

masalah lingkungan. Guru perlu menguasai materi yang terkait dengan konsep 

dan proses sains yang dikaji selama pembelajaran. Penyusunan perangkat 

penilaian memerlukan usaha untuk mempelajari secara khusus, misalnya untuk 

menilai kreativitas seseorang. 

 

2.1.3 Media Pembelajaran 

Menurut Bretz (1971) dalam Anitah (2012:5), media adalah sesuatu yang 

terletak di tengah-tengah, jadi suatu perantara. Sedangkan menurut Briggs (1977) 
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dalam Anitah (2012:5), bahwa media pada hakikatnya adalah peralatan fisik untuk 

membawa atau menyempurnakan isi pembelajaran. Berbeda dengan Bretz dan 

Briggs, menurut Smaldino, dkk (2008) dalam Anitah (2012:6), media adalah suatu 

alat komunikasi dan sumber informasi. Berdasarkan pengertian media 

pembelajaran dari ketiga tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu peralatan fisik yang dijadikan sebagai suatu perantara 

atau alat komunikasi sebagai sumber informasi pembelajaran kepada peserta 

didik. Hal itu, sejalan dengan pendapat Sanaky (2009:3), yang mengatakan bahwa 

media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. 

 

2.1.3.1 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran, seperti 

yang dikemukakan oleh Munadi (2013:37-48), sebagai berikut: 

a. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar 

Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. 

Dalam kalimat “sumber belajar” tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, 

penyampai, penghubung dan lain-lain. Media pembelajaran juga dapat disebut 

sebagai “bahasanya guru”. Maka, untuk beberapa hal media pembelajaran dapat 

menggantikan fungsi guru terutama sebagai sumber belajar. Dengan demikian 

sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan memungkinkan (memudahkan) terjadinya proses 

belajar. 

b. Fungsi semantik 

Fungsi semantik yakni kemampuan media dalam menambah 

perbendaharaan kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benar-benar 

dipahami siswa (tidak verbalistik). Bila simbol-simbol kata verbal tersebut hanya 

merujuk pada benda, misalnya Candi Borobudur, Big Ben di London, jantung 

manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana, 

artinya guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Guru bisa menjelaskan 
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kata verbal itu dengan menghadirkan foto Candi Borobudur dan Big Ben, mock up 

jantung manusia, dan gambar ikan paus. 

Bila kata tersebut merujuk pada peristiwa, sifat sesuatu, tindakan, 

hubungan konsep, dan lain-lain, misalnya kata iman, etika, akhlak, atau 

tangggung jawab, maka masalah komunikasi menjadi tambah rumit, yakni bila 

komunikasinya melalui bahasa verbal. Namun, bagi guru yang kreatif dan mampu 

mendayagunakan media pembelajaran secara tepat hal itu dapat dengan mudah 

diatasi, yakni dengan memberikan penjelasan melalui bahasa dramatisasi, 

simulasi, cerita (mendongeng), cerita bergambar, dan lain-lain. 

c. Fungsi manipulatif 

Media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan 

waktu dan mengatasi keterbatasan inderawi. Pertama, kemampuan media 

pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu, yaitu: (1) 

kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan 

dalam bentuk aslinya, (2) kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa 

yang menyita waktu panjang menjadi singkat, (3) kemampuan media 

menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. 

Kedua, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan 

inderawi manusia, yaitu: (1) membantu siswa dalam memahami objek yang sulit 

diamati karena terlalu kecil, seperti molekul, sel, atom, dan lain-lain, yakni 

dengan memanfaatkan gambar, film, dan lain-lain, (2) membantu siswa dalam 

memahami objek yang bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat, seperti proses 

metamorfosis. Hal ini dapat memanfaatkan gambar, (3) membantu siswa dalam 

memahami objek yang membutuhkan kejelasan suara, seperti cara membaca Al-

quran sesuai dengan kaidah tajwid, belajar bahasa asing, belajar menyanyi dan 

bermusik, yakni dengan memanfaatkan kaset (tape recorder), (4) membantu siswa 

dalam memahami objek yang terlalu kompleks, misalnya dengan memanfaatkan 

diagram, peta, grafik, dan lain-lain. 
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d. Fungsi psikologis 

1) Fungsi atensi 

Media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian (attention) siswa 

terhadap materi ajar. Media pembelajaran yang tepat guna adalah media 

pembelajaran yang mampu menarik dan memfokuskan perhatian siswa.  

2) Fungsi afektif 

Fungsi afektif, yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat 

penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Tingkah laku afektif 

dengan tingkah laku kognitif selalu terjalin erat. Pemisahan antara 

keduanya hanyalah perbedaan tekanan. Media pembelajaran yang tepat 

guna dapat meningkatkan sambutan atau penerimaan siswa terhadap 

stimulus tertentu. 

3) Fungsi kognitif 

Menurut WS. Winkel (1989:42) dalam Munadi (2013:45), 

menjelaskan bahwa siswa yang belajar melalui media pembelajaran akan 

memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili 

objek-objek yang dihadapi, baik objek itu berupa orang, benda, atau 

kejadian/peristiwa. Objek-objek itu dipresentasikan atau dihadirkan dalam 

diri seseorang melalui tanggapan, gagasan atau lambang, yang dalam 

psikologi semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. 

4) Fungsi imajinatif 

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan 

imajinasi siswa. Menurut C.P. Chaplin (1993:239) dalam Munadi 

(2013:46) berdasarkan Kamus Lengkap Psikologi, menjelaskan bahwa 

proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensoris. 

Imajinasi ini mencakup kreasi objek-objek baru sebagai rencana bagi masa 

mendatang, atau didominasi kuat sekali oleh pikiran-pikiran autistik. 

5) Fungsi motivasi 

Guru dapat memotivasi siswanya dengan cara membangkitkan 

minat belajarnya dengan cara memberikan dan menimbulkan harapan. 

Harapan akan tercapainya suatu hasrat atau tujuan dapat menjadi motivasi 
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yang ditimbulkan guru ke dalam diri siswa. Salah satu pemberian harapan 

itu yakni dengan cara memudahkan siswa, bahkan yang dianggap lemah 

sekalipun dalam menerima dan memahami isi pelajaran yakni melalui 

pemanfaatan media pembelajaran yang tepat guna. 

e. Fungsi sosio-kultural 

Fungsi media dilihat dari sosio-kulutural, yakni mengatasi hambatan sosio-

kultural antarpeserta komunikasi pembelajaran. Bukan hal yang mudah untuk 

memahami para siswa yang memiliki jumlah cukup banyak (paling tidak satu 

kelas berjumlah   40 orang). Mereka masing-masing memiliki karakteristik yang 

berbeda apalagi bila dihubungkan dengan adat, keyakinan, lingkungan, 

pengalaman dan lain-lain. Masalah ini dapat diatasi malalui media pembelajaran, 

karena media pembelajaran memiliki kemampuan dalam memberikan rangsangan 

yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama.  

Media pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Gambar 

Menurut Gerlach dan Ely (1980) dalam Anitah, (2012:8) gambar tidak 

hanya bernilai seribu bahasa, tetapi juga seribu tahun atau seribu mil. Melalui 

gambar dapat ditunjukkan kepada peserta didik suatu tempat, orang, dan segala 

sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman peserta didik sendiri. 

Sedangkan menurut Sumaldino, dkk (2008) dalam Anitah, (2012:8) gambar atau 

fotografi dapat memberikan gambaran tentang segala sesuatu, seperti binatang, 

orang, tempat, atau peristiwa. Berbeda dengan dua penjelasan tentang gambar 

yang telah dipaparkan tersebut, menurut Edgar Dale (1963) dalam Anitah, 

(2012:8) gambar dapat mengalihkan pengalaman belajar dari taraf belajar dengan 

lambang kata-kata ke taraf yang lebih konkrit (pengalaman langsung).  

Berdasarkan penjelasan tentang gambar yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa gambar adalah media pembelajaran yang dapat memberikan 

pengalaman kepada siswa secara tidak langsung. Melalui gambar, siswa dapat 

mengetahui tentang tempat yang jauh, peristiwa yang telah terjadi, serta dapat 

mengkonkritkan suatu materi sehingga dapat mempermudah siswa untuk 
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memahami dan mempelajari materi tersebut. Gambar dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, media cetak maupun elektronik. Selain itu, guru juga dapat 

membuat sendiri gambar yang akan digunakannya dalam pembelajaran.  

Menurut Sanaky (2009:72), bagus dan baiknya suatu media pengajaran, 

tentu saja juga memiliki kelebihan dan kelemahan, sebagai berikut: 

a) Kelebihan gambar atau foto 

1) Sifatnya konkret, lebih realis menunjukkan pada pokok masalah bila 

dibandingkan dengan verbal semata. 

2) Gambar dapat mengatasi ruang dan waktu, artinya tidak semua benda, 

obyek, peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan pembelajar tidak dapat 

dibawa ke obyek tersebut. 

3) Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan panca indera. 

4) Memperjelas suatu sajian masalah dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja. 

5) Media ini, lebih murah harganya, mudah didapatkan dan digunakan 

tanpa memerlukan peralatan khusus. 

b) Kelemahan media gambar atau foto 

1) Lebih menekankan persepsi indera mata 

2) Benda terlalu kompleks, kurang afektif untuk pembelajaran, dan  

3) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

2. Video 

Video dapat digunakan membimbing peserta didik untuk memahami sebuah 

materi secara visual dan audio. Selain itu, video juga dapat digunakan untuk 

memaparkan keadaan nyata dari suatu proses atau kejadian, sehingga dapat 

memperkaya penjelasan yang diperoleh siswa. Menurut Munadi (2013:154), 

pemanfaatan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran, selain dapat 

digunakan untuk multimedia presentasi dan CD multimedia interaktif, ia juga 

dapat dimanfaatkan untuk memutar video pembelajaran.  

Video merupakan media pembelajaran yang termasuk dalam salah satu 

pemanfaatan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran. Sedangkan 

menurut Hamdani (2011:254), penggunaan multimedia dalam pendidikan 
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memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (a) sistem pembelajaran lebih inovatif dan 

interaktif, (b) guru akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari 

terobosan pembelajaran, (c) mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, 

music, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung 

guna tercapainya tujuan pembelajaran, (d) mampu menimbulkan rasa senang 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi siswa 

selama proses pembelajaran hingga didapat tujuan pembelajaranyang maksimal, 

(e) mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 

hanya dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional, dan (f) media 

penyimpanan yang relatif gambar dan fleksibel. 

3. Alat peraga 

Menurut Sanaky (2009:21), alat peraga merupakan alat-alat yang digunakan 

pengajar untuk memperagakan atau menjelaskan materi pelajaran atau alat bantu 

pendidikan dan pengajaran yang berupa perbuatan-perbuatan dan benda-benda 

yang memudahkan memberi pengertian kepada peserta didik dari perbuatan yang 

abstrak sampai kepada yang sangat konkret. Bertitik tolak dari segi fungsi alat-alat 

tersebut, maka alat peraga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a) Alat peraga langsung, yaitu pengajar menerangkan dengan menunjukkan 

benda-benda sesungguhnya. Benda-benda tersebut dapat dibawa ke kelas, 

atau pembelajar diajak ke lokasi di mana berada atau alat itu berada. 

b) Alat peraga tidak langsung, yaitu pengajar mengadakan penggantian 

terhadap benda yang sesungguhnya (benda tiruan atau miniatur, film, slide, 

foto, gambar, sketsa atau bagan) dalam pembelajaran di kelas. 

c) Alat peraga atau peragaan, berupa perbuatan pengajar atau kegiatan yang 

dilakukan pengajar. Contoh: jika pengajar menerangkan bagaimana orang 

senam, shalat, wudhu, tawaf, membaca, dan sebagainya, maka pengajar 

tidak perlu menggunakan alat peraga, tetapi pengajar langsung 

memperagakan perbuatan tersebut dalam pembelajaran di kelas. 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar diperoleh dari hasil-hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. Hasil belajar ditentukan oleh guru berdasarkan perbandingan 

dengan kriteria tertentu yang digunakan. Hasil belajar yang diperoleh, dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 tipe hasil belajar, sebagai berikut: 

a. Tipe hasil belajar bidang kognitif 

Pada tahun 1990-an Anderson, mantan siswa Bloom merevisi taksonomi 

Bloom dalam ranah kognitif (Supraktinya, 2012:7-9). Dua hal penting yang 

dirubah tersebut meliputi: (1) menghilangkan kemampuan taraf 5 Sintesis, 

menggeser kemampuan taraf 6 Evaluasi menjadi kemampuan taraf 5, dan 

memasukkan jenis kemampuan baru pada taraf 6 yakni Creating atau 

Menciptakan, serta (2) mengubah nama keenam kategori, dari kata benda menjadi 

kata kerja. Hasil belajar dalam ranah kognitif tercermin atau terwujud dalam 

aneka kemampuan intelektual murid. Taksonomi Bloom dalam ranah kognitif 

hasil revisi Lorin Anderson, sebagai beriku: 

1) Menciptakan 

Menelurkan aneka gagasan, produk, atau cara melihat persoalan yang 

baru. Kata kuncinya: merancang, mengonstruksi, merencanakan, 

memproduksi, membuat penemuan baru. 

2) Mengevaluasi 

Memberikan pembenaran terhadap sebuah keputusan atau rangkaian 

tindakan tertentu, membuat penilaian tentang nilai dari sebuah gagasan atau 

benda/hal. Kata kuncinya: menguji, menghipotesiskan, memberikan kritik, 

bereksperimentasi, memberikan penilaian, memberikan apresiasi, 

membandingkan, menarik kesimpulan, mempertahankan atau memberikan 

argumentasi pro, mendeskripsikan, memilah, mengevaluasi, menjelaskan, 

menafsirkan, memberikan pembenaran, mengaitkan, memberikan ringkasan. 

3) Menganalisis 

Menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur 

untuk menjajaki atau menemukan pemahaman dan hubungan-hubungan, 

memilah materi atau konsep ke dalam bagian-bagian sehingga struktur 
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organisaasinya dapat dipahami, membedakan antara fakta dan pendapat. Kata 

kuncinya: membandingkan, mengorganisasikan atau menata, 

mendekonstruksikan, menginterogasi, menemukan, menemukan perbedaan, 

mengantribusikan atau menemukan penyebab atau kaitan antara dua hal, 

menganalisis, mengurai, membandingkan, menjelaskan dengan diagram, 

memberikan ilustrasi, memberikan kerangka garis besar, membedakan. 

4) Menerapkan 

Menggunakan informasi dalam situasi lain dalam kehidupan sehari-

hari. Menerapkan hasil belajar di kelas dalam situasi baru di luar kelas. Kata 

kuncinya: menerapkan, melaksanakan, menggunakan, mengeksekusi, 

menghitung, menyusun, mendemostrasikan, memprediksikan. 

5) Memahami 

Menjelaskan aneka gagasan atau konsep. Memahami makna, 

terjemahan, perluasan atau penjabaran dan penafsiran dari aneka perintah atau 

masalah. Merumuskan sebuah masalah dengan kata-kata sendiri. Kata 

kuncinya: menginterprestasikan, memberi contoh, memberikan ringkasan, 

memparafrasekan atau menjelaskan dengan kata-kata sendiri, 

mengklasifikasikan, menjelaskan, menginferensikan atau menyimpulkan, 

membandingkan, membuat estimasi atau perkiraan, membuat generalisasi, 

memberikan contoh, memprediksi, menerjemahkan, membedakan, 

menguraikan lebih lanjut. 

6) Mengingat  

Mengingatkan kembali data atau informasi. Kata kuncinya: membuat 

daftar, mendeskripsikan, menabulasikan, menggunakan secara semestinya, 

mendefinisikan, mengidentifikasikan, mengetahui, menemukan kesamaan, 

membuat kerangka, mengingat kembali, memproduksi, memilih, menyatakan, 

mengenali, melacak, menamai, menemukan. 

Pada tahun 2001 Anderson dan Krathwohl mengembangkan taksonomi 

Bloom ranah kognitif yang telah direvisi oleh Anderson dengan menambahkan 

dimensi pengetahuan pada masing-masing dimensi proses kognitif atau 

kemampuan berpikir. Hasil revisi tersebut mencakup dimensi pengetahuan yakni 
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jenis pengetahuan yang harus dipelajari serta dimensi proses kognitif yakni proses 

berpikir yang harus digunakan untuk mempelajari masing-masing jenis 

pengetahuan. Agar lebih jelas, berikut ini taksonomi Bloom ranah kogniti revisi 

terbaru: 

Tabel 2.2 Taksonomi Bloom Ranah Kognitif Hasil Revisi Anderson dan 

Krathwohl 

 

Dimensi 

Pengeta

huan 

Dimensi Proses Kognitif 

Menginga

t 

Memaha

mi 

Mengaplik

asikan 

Mengan

alisis 

Mengev

aluasi 

Mencipta

kan 

Pengeta

huan 

factual 

Membuat 

daftar 

(List) 

Membuat 

ringkasan 

(summariz

e) 

Mengklasifi

kasikan 

(classify) 

Mengur

utkan 

(order) 

Menentu

kan 

ranking 

(rank) 

Mengombin

asikan 

(combine) 

Pengeta

huan 

Konsep

tual 

Mendeskri

psikan 

(Describe) 

Menafsirk

an 

(interpret) 

Bereksperi

mentasi 

(experiment

) 

Menjela

skan 

(explain

) 

Melakuk

an 

penilaian 

(assess) 

Merencanak

an (plant) 

Pengeta

huan 

Prosedu

ral 

Menabula

sikan 

(tabulate) 

Mempredi

ksikan 

(predict) 

Menghitung 

(calculate) 

Membe

dakan 

(differen

tiate) 

Membua

t 

kesimpul

an 

(conclud

e) 

Membuat 

komposisi 

(compose) 

Pengeta

huan 

Metako

gnitif 

Mengguna

kan secara 

tepat/sems

etinya 

(appripria

te) 

Mengekse

kusi 

(execute) 

Mengonstru

ksi 

(construnct) 

Mencap

ai atau 

meraih 

pencapa

ian 

(achieve

) 

Melakuk

an 

tindakan 

(action) 

Menegaktual

isasikan 

(actualize) 

b. Tipe hasil belajar afektif 

Menurut Krathwolh, Bloom, dan Masia (Supratiknya, 2012:13-14) 

taksonomi ranah afektif, sebagai berikut: 

1) Mau menginternalisasikan nilai-nilai (karakterisasi) 

Memiliki suatu sistem nilai yang dijadikan pedoman berperilaku 

menjadi konsisten, bisa diprediksi, dan yang terpenting menjadi ciri atau 

karakteristik pribadi bersangkutan. Kata kuncinya: bertindak, menunjukkan, 

mempraktekkan, memodifikasikan, mendengarkan, mengusulkan, 

mengajukan pertanyaan, memverifikasikan, memberikan layanan. 
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2) Mau mengorganisasikan nilai-nilai 

Mengorganisasikan nilai ke dalam skala prioritas (mengurutkan dari 

yang paling penting/bernilai sampai yang paling kurang penting/kurang 

bernilai) dengan cara membandingkan berbagai nilai yang berbeda, mengatasi 

konflik-konflik yang terjadi antar nilai-nilai yang berbeda tersebut, dan 

akhirnya mampu menciptakan suatu sistem nilai yang khas bagi dirinya. Kata 

kuncinya: menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, menjelaskan, 

merumuskan, menggeneralisasikan, mengintegrasikan, memodifikasikan, 

mengorganisasikan, menyintesiskan. 

3) Mau memberikan nilai/mau memandang bernilai 

Mulai dari sekedar menerima sesuatu sebagai bernilai sampai 

menunjukkan komitmen yang lebih kompleks. Kemampuan ini didasari oleh 

internalisasi terhadap serangkaian nilai-nilai spesifik tertentu. Kata kuncinya: 

menunjukkan, menjelaskan, mengikuti, mempersilakan, memberikan, 

pembenaran, mengusulkan, memilih, mempelajari. 

4) Mau memberikan respon terhadap fenomena tertentu 

Meliputi mau berpartisipasi aktif, mau memberikan perhatian dan 

reaksi terhadap fenomena tertentu. Hasil belajar yang ditekankan: mau 

menjawab dan merasakan kepuasan dengan memberikan respon. Kata 

kuncinya: mau menjawab, memberikan bantuan, mau mengikuti perintah, 

memberi salam, mau membantu, mau melakukan, memilih. 

5) Mau menerima fenomena tertentu 

Mau menyadari, mau mendengarkan, atau mau memberikan perhatian. 

Kata kuncinya: bertanya, memilih, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, 

menyebut nama, menunjuk, duduk, menjawab pertanyaan. 

c. Tipe hasil belajar psikomotor 

Taksonomi ranah psikomotor menurut Simpson (1972) dalam Supraktinya 

(2012:15-18), sebagai berikut: 

1) Mampu manghasilkan gerakan baru 

Mampu menciptakan aneka pola gerakan baru sesuai tuntutan suatu 

situasi atau problem khusus tertentu. Hasil belajar yang ditekankan berupa 
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kreativitas yang dilandasi aneka keterampilan taraf tinggi. Kata kuncinya: 

menata, membangun, mengombinasikan, mengarang, mengkonstruksi, 

menciptakan, merancang, memulai, mengawali, membuat. 

2) Mampu beradaptasi 

Aneka keterampilan sudah dikuasai dengan baik, sehingga siswa 

mampu memodifikasikan pola gerakan agar sesuai dengan tuntutan situasi 

khusus tertentu. Kata kuncinya: beradaptasi, mengubah, manata kembali, 

mengorganisasikan kembali, merevisi, menciptakan variasi. 

3) Mampu melakukan respon kompleks secara lancar 

Mampu melakukan tindakan motor secara terampil yang melibatkan 

pola gerakan yang kompleks. Keterampilan atau ketangkasan ditunjukkan 

oleh gerakan yang cepat, akurat dan sangat terkoordinasi, yang dilakukan 

dengan energi atau upaya minimum. Kategori ini mancakup mengerjakan 

tugas tanpa ragu-ragu dan melakukan gerakan secara otomatis. Kata 

kuncinya: merakit, membangun, mengonstruksi,, memperbaiki, 

memanipulasikan, mengukur, mengorganisasikan, membuat sketsa. 

4) Mampu melakukan respon secara mekanik 

Merupakan tahap piawai dalam mempelajari suatu keterampilan 

kompleks. Hasil belajar sudah menyatu dengan kebiasaan, sehingga gerakan-

gerakan bisa dilakukan dengan percaya diri dan lancar. Kata kuncinya: 

merakit, membangun, mengonstruksi, memperbaiki, memanipulasikan, 

mengukur, mengorganisasikan, membuat sketsa dengan percaya diri dan 

lancar. 

5) Mampu melakukan respon tertentu dengan bimbingan guru 

Merupakan tahap awal dalam mempelajari suatu ketrampilan 

kompleks, mencakup kemampuan mencontoh atau coba-salah. Ketrampilan 

yang memadai akan dicapai lewat latihan. Kata kuncinya: mencontoh, 

melacak, mengikuti, memproduksi, menanggapi, mereaksi. 

6) Memiliki kesiapan untuk bertindak 

Kesiapan untuk bertindak, meliputi kesiapan mental, fisik, dan emosi. 

Ketiganya merupakan disposisi yang mendasari respon seseorang terhadap 
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berbagai situasi yang dihadapi (kadang-kadang juga disebut mindset). Kata 

kuncinya: mulai, mempertontonkan, menjelaskan, bereaksi, menyatakan, 

menunjukkan. 

7) Mampu mempersepsikan 

Mampu menggunakan petunjukisyarat sensoris untuk membimbing 

aktivitas motor, meliputi kepekaan menangkap stimulasi sensoris kemampuan 

memilih petunjukisyarat sensoris, dan kemampuan menerjemahkannya ke 

dalam tindakan. Kata kuncinya: memilih, mendeskripsikan, mendeteksi, 

membedakan, mengidentifikasikan, mengisolasi, menghubungkan, dan 

menyeleksi. 

 

2.2 Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dari Ni Wayan Rumpi A, dkk dan Joko Siswanto dan Abdul Wakhid 

Mustofa. Ni Wayan Rumpi A, dkk (2013) melakukan penelitian eksperimen 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri di Desa Kalibukbuk”. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pembelajaran STM lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

rata-rata siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil analisis uji-t diperoleh thitung lebih besar dibandingkan dengan ttabel 

(thitung = 8.60 > ttabel = 2.02), sehingga ini berarti bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara siswa yang belajar dengan model Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) dan siswa yang belajar dengan model konvensional. Dengan 

demikian model pembelajaran STM berpengaruh terhadap hasil belajar IPA pada 

siswa kelas V semester genap tahun pelajaran 2012/2013 di Desa Kalibukbuk 

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. 

Sedangkan penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Joko Siswanto dan 

Abdul Wakhid Mustofa (2012) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Kontekstual dengan Media Audio-Visual Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Keaktifan Siswa” menunjukkan bahwa thitung > ttabel = 4,48 > 
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1,99. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif siswa diperoleh thitung > ttabel = 2,17 > 

1,99. Untuk nilai rata-rata berpikir kritis kelompok eksperimen x1 = 73,07 dan 

kelompok kontrol x2 = 68,49. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual menggunakan media 

audio-visual memberikan pengaruh lebih baik daripada pembelajaran dengan 

model pembelajaran kontekstual menggunakan media lembar kerja siswa terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Metode pembelajaran ceramah sering dipandang sebagai metode yang 

cenderung membosankan dan membuat siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam penggunaan 

pendekatan pembelajaran, sehingga dapat membuat siswa menjadi aktif dan 

kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dapat 

memancing siswa untuk lebih aktif, kreatif dan memupuk sikap saling 

bekerjasama dengan teman kelompok, sehingga dapat memicu adanya interaksi 

yang baik antar siswa, guru maupun dengan media yang digunakan. STM 

membantu siswa untuk lebih mudah untuk memahami sains, serta mendekatkan 

siswa untuk dekat dengan objek yang dibahas.  

Model pembelajaran STM efektif untuk penguasaan konsep yang dimiliki 

oleh siswa. Pada penerapan/aplikasi konsep-konsep IPA menjadi lebih maksimal 

dengan penggunaan STM. Selain itu, pada ranah sikap siswa menjadi memiliki 

sikap yang lebih positif terhadap sains. Berdasarkan hal tersebut, dengan 

penerapan model pembelajaran STM dapat memperluas pemikiran siswa tentang 

sains, teknologi, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Melalui penggunaan media pembelajaran juga dapat memotivasi 

siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga digunakan 

sebagai suatu media penyalur informasi dari sumber belajar kepada siswa, serta 

untuk mengkonkritkan materi pelajaran sehingga mudah untuk dipahami oleh 

siswa. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam menjelaskan 
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materi yang terhambat dengan batas-batasan waktu dan ruang, serta keterbatasan 

inderawi. Sehingga dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 

Karakteristik siswa yang berbeda-beda satu sama lain, serta karakteristik 

guru yang berbeda pula dengan siswanya, dapat diatasi dengan media 

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan, media pembelajaran memiliki 

kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman, dan dapat menimbulkan persepsi yang sama pada siswa. Penggunaan 

media pembelajaran dan model pembelajaran menuntut siswa untuk lebih madiri 

dalam mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Siswa 

diajak untuk mencari sendiri pemecahan masalah dari masalah-masalah berkaitan 

dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Peran guru hanya untuk 

membimbing dan mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah tersebut. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. “Ada 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”. 

Hipotesis nol (H0) : Tidak ada 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. 

Hipotesis penelitian (Ha) : Ada 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. 

b. “Ada 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”. 

Hipotesis nol (H0) : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) dan media pembelajaran terhadap hasil 

H0 : X1 = X2 

H0 : X1   X2 

H0 : X1   X2 
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belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 

01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Hipotesis penelitian (Ha) : Adanya 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.  

Keterangan :  

X1 : kelompok eksperimen 

X2 : kelompok kontrol 

 

Ha : X1 > X2 


