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Abstrak

Berdasarkan observasi pembelajaran IPS di Kelas IV SDN 01 Baringin Anam Baso didapati
pembelajaran terkesan membosankan siswa. Aktivitas siswa tidak menonjol sebaliknya guru
lebih banyak mengambil peran dalam kelas. Siswa beranggapan IPS sebagai pelajaran
hafalan dan guru lebih suka berceramah. Peneliti tertarik untuk mencarikan solusi dengan
pembelajaran menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dengan materi Alat
Teknologi Informasi. Pendekatan STM adalah belajar mengajar sains dan teknologi dalam konteks
pengalaman dan kehidupan manusia sehari-hari dengan bertitik tolak dari isu-isu atau masalahmasalah yang dihadapai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas), model yang digunakan
kolaboratif, dimana peneliti melakukan observasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan untuk
memperbaiki dan dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas
merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas guru di lapangan. Artinya, penelitian
tindakan kelas merupakan penelitian praktis yang dilakukan di kelas dan bertujuan untuk
memperbaiki praktik pembelajaran yang ada.
Hasil penelitian siklus 1 pertemuan pertama parsentase ketuntasan nilai siswa masih 43% sedangkan
pada pertemuan II presentase ketuntasan nilai siswa naik sedikit menjadi 50%. siklus II siswa lebih
termotivasi untuk belajar karena guru lebih banyak memberikan motivasi kepada siswa. Dari hasil
penilaian pembelajaran pada siklus II hasil belajar siswa sudah mencapai nilai yang ditargetkan yakni
sudah mencapai rata-rata 75 dimana siklus I nilai rata-rata skor dasar 60. Setelah dilakukan tindakan
nilai rata-rata siswa meningkat yaitu 66. pembelajaran pada siklus II hasil belajar siswa sudah
mencapai nilai yang ditargetkan yakni sudah mencapai rata-rata 75 pada pertemuan I, dan 83 pada
pertemuan II keberhasilannya dengan persentase ketuntasan kelas masing-masing 73% dan 93%.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Keberhasilan guru dalam membelajarkan siswa tergantung dari proses yang dialami
siswa dalam balajar hingga mereka memperoleh suatu proses dan pengalaman belajar.
Hasil balajar dapat berupa pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai. Setidaknya bila
sudah terjadi perubahan tingkah laku seseorang, maka seseorang sudah dikatakan
berhasil dalam belajar.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya (Nana 2009: 22). Menurut Oemar (1998: 21), hasil
belajar adalah tingkah laku yang timbul, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,
perubahan

dalam

tahap

kebiasaan,

keterampilan,

kesanggupan

menghargai,

perkembangan sifat sosial, emosional dan perubahan jasmani.
Hasil belajar terdiri dari ketrampilan, pengetahuan, dan sikap, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Kingsley (Nana, 1989: 45) ada tiga macam hasil belajar yaitu (1)
ketrampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap dan cita-cita yang
masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum
sekolah dan hasil belajar diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran.
Bloom (Djafaar 2001:83) mengemukakan hasil belajar terbagi 3 ranah yaitu (1)
ranah kognitif (cognitif domain), (2) ranah afektif (affective domain) (3) ranah
psikomotor (psycomotor domain). Oleh karena itu ketiga ranah tersebut diharapkan
diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
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Jadi hasil belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengingat
pelajaran yang telah disampaikan selama pembelajaran yang dinyatakan dalam skor dari
hasil tes dan bagaimana siswa tersebut bisa menerapkannya serta mampu memecahkan
masalah yang timbul sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya.
Mata pelajaran IPS lebih memfokuskan perhatian kepada peran manusia dalam
masyarakat. Di dalam proses pembelajaran diharapkan siswa akan mampu mengatasi
permasalahan yang akan dihadapi dalam konstelasi global, yaitu untuk menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai.
Menurut

Hasan

(2008)

esensi

pendidikan

IPS

hendaknya

mampu

mempersiapkan, membina, dan membentuk kemampuan peserta didik yang menguasai
pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan di
masyarakat. Untuk menunjang tercapainya tujuan IPS tersebut harus didukung oleh
iklim pembelajaran yang kondusif karena iklim pembelajaran yang dikembangkan oleh
guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap siswa.
Oleh karena itu pemilihan suatu metode maupun pendekatan pembelajaran
yang digunakan secara tepat oleh guru akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Metode
adalah cara yang digunakan guru dalam berinteraksi dengan siswanya. Menurut Endang
(2008:1) metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam
menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan
pembelajaran terhadap keberhasilan dan kegairahan belajar.
Pendekatan adalah cara atau usaha dalam mendekati atau mencapai sesuatu hal
yang diinginkan. Menurut Nono (1999: 53) pendekatan dalam pembelajaran merupakan
usaha untuk mengembangkan keaktifan belajar. Sementara itu Ischak (2002:5.1)
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menyatakan bahwa “Pendekatan mengandung arti cara pandang atau cara menyikapi
sesuatu dengan bertolak dari asumsi tertentu”. Sedangkan menurut Sudjana (2003:45)
menjelaskan bahwa “Pendekatan merupakan pembelajaran agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai”.
Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan
adalah suatu cara atau usaha guru dalam mencapai suatu pembelajaran yang diinginkan
sehinga pembelajaran menjadi bermakna dan mudah dipahami oleh siswa, agar tujuan
pembelajaran tercapai dengan baik. Dengan demikian pendekatan adalah titik tolak atau
acuan bagi seorang pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang akan
dilakukannya.
Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPS
diantaranya

yaitu

pendekatan

proses,

pendekatan

konsep,

pendekatan

discoveri/penemuan, pendekatan inkuiri, pendekatan nilai, pendekatan histori,
pendekatan

lingkungan,

pendekatan

sains

teknologi

masyarakat

selanjutnya

diringkaskan sebagai STM dan pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian
tindakan kelas dalam pembelajaran IPS ini.
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
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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 lampu
hingga kini sehingga peserta didik bangga sebagai bangsa Indonesia.
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Fajar (2004) menyatakan
bahwa IPS dapat mengcounter berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh
perkembangan sains dan teknologi. Sains yang semula menakankan 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 ini memberikan makna terhadap proses pembelajaran karena
proses pembelajaran berkaitan dengan kehidupan peserta didik atau manusia seharihari, sehingga perlu dikembangkan pembelajaran yang sesuai dengan realita kehidupan
peserta didik tersebut. Hal ini dikatakan Anna (2005: 20), tujuan STM adalah harus
tanggap terhadap kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa
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sekarang dan masa yang akan datang serta masalah-masalah sosial yang timbul dari isuisu sosial.
STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi dan isu yang ada
di masyarakat dan dapat membantu peserta didik untuk membuat pembelajaran menjadi
lebih bermakna. Karena di dalam STM berkaitan dengan kehidupan nyata dimana
dalam pembelajaran peserta didik memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan
pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup.
STM memberikan makna terhadap pembelajaran IPS karena Pembelajaran IPS
berkaitan dengan kehidupan siswa atau manusia sehari-hari, sehingga perlu
dikembangkan pembelajaran yang sesuai dengan realita kehidupan siswa. Pembelajaran
bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berkaitan bagaimana siswa
mampu memahami dampak dari pembelajaran atau hasil pembelajaran tersebut baik
dampak positif maupun negatifnya. Diharapkan melalui pendekatan STM ini siswa
dapat mengorganisasikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyentuh realita
kehidupan siswa. sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman yang optimal
terhadap mata pelajaran IPS (2008).
Sains Teknologi Masyarakat merupakan pendekatan terpadu antara sains,
teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini
adalah 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. Melalui
proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM akan mengantarkan siswa
untuk bisa melihat ilmu sebagai dunianya. STM berusaha menjembatani antara ilmu
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dan masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh di bangku sekolah akan sangat terasa
manfaatnya apabila diterapkan dalam masyarakat.
Pendekatan STM dapat mengembangkan konsep yang dimiliki siswa karena
konsep yang diperoleh siswa dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat
membentuk kreativitas siswa sehingga dapat mengemukakan berbagai ide untuk
mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya. Banyak manfaat yang diperoleh
melalui pendekatan STM, baik menurut siswa maupun guru. Hal ini diperkuat pendapat
Meyers (dalam Srini, 1997:72) bahwa ”Dalam ranah sikap, hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa yang diberi pendekatan STM mempunyai sikap yang lebih
positif terhadap pelajaran IPS”.
Pembelajaran dengan pendekatan STM merupakan suatu bentuk pembelajaran
yang tidak hanya menekankan konsep-konsep sains yang biasa digunakan dalam IPA.
Walaupun sepintas terlihat bahwa sains dan teknologi lebih cenderung untuk
pembelajaran IPA, akan tetapi kajian tersebut tidak dapat lepas dari peranan manusia.
Peranan pendekatan STM dapat menjadi solusi dalam pembelajaran IPS. IPA dan IPS
bukanlah dikotomi karena kedua bidang tersebut saling mendukung. Menurut Fajar
(2004) pendekatan STM tidak perlu disusun dalam pokok bahasan baru melainkan
dapat disisipkan pada pokok bahasan yang telah ada sehingga dapat memberikan
gambaran yang utuh tentang berbagai aspek kehidupan manusia.
Pendekatan STM dapat diimplementasikan pada pembelajaran IPS dengan
menekankan pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam berbagai kehidupan
dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap dampak ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berkembang di masyarakat. Berangkat dari isu-isu sosial yang
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berkembang pada masyarakat dan kehidupan sehari-hari itu, siswa Sekolah Dasar
bersama dengan guru dapat selalu mengkaji fenomena sosial, merasakan dampak positif
maupun negatif adanya teknologi, dan mengenal nilai yang dianut dalam masyarakat.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN 01 Baringin Anam
Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ditemukan pembelajaran IPS di kelas IV belum
maksimal. Guru masih belum banyak menggunakan berbagai metode atau pendekatan
dalam pembelajaran. Guru lebih cenderung menggunakan pendekatan konvensional
terutama metode ceramah dan tanya jawab, penggunaan media pembelajaran masih
sangat terbatas Dampaknya siswa kurang aktif, mereka hanya mencatat seperlunya dan
memperhatikan guru tanpa ingin bertanya. Pemebelajaran dimonopoli guru dan murid
sangat pasif.
Permasalahan pada pembelajaran IPS di kelas IV tersebut telah berlangsung
lama, murid beranggapan mata pelajaan IPS merupakan hapalan semata dan materinya
sangat banyak. Karena itu IPS bukan mata pelajaran yang menarik, dan bahkan sama
sekali membosankan.
Berdasarkan hal-hal itu maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian tindakan dengan judul, “Penggunaan Pendekatan Sains Teknologi
Masyarakat untuk meningkatkan hasil Belajar IPS Siswa kelas IV SDN 01 Baringin
Anam Baso”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah ini secara umum adalah:
Bagaimanakah penggunaan Pendekatan Sains Teknolohi Masyarakat (STM) dalam
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meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD. Secara lebih khusus rumusan
masalah adalah:
1) Bagaimanakah rancangan penggunaan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat
untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 01 Baringin Anam Baso.
2). Bagaimanakah penggunaan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat untuk
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Baso.
3). Bagaimanakah hasil Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat untuk meningkatkan
hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Baso.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan penggunaan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat untuk
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Baso. Manfaat
penelitian ini antara lain:
1). Peneliti
Bagi peneliti akan menambah wawasan dan untuk mengembangkan pengetahuan,
solusi arternatif variasi metode/pendekatan dalam pembelajaran IPS salah satunya
dengan menggunakan pendekatan STM khususnya.
2). Guru dan Kepala Sekolah
Untuk memberikan pengalaman dan konstribusi dalam rangka meningkatkan
profesionalisme guru. Sekolah dapat mengembangkannya sebagai salah satu
pendekatan yang sesuai untuk mata pelajaran, khususnya IPS.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1. Ilmu Pengetahuan Sosial
Menurut Depdiknas (2006:575) menyatakan “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
adalah salah satu bidang studi yang 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,
siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan
bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Dalam mata pelajaran IPS juga
mengaitkan dengan hubungan yang dilakukan manusia dengan manusia lain,
lingkungan sekitar, serta sang pencipta agar menjadi manusia yang seutuhnya.
1.1. Tujuan Pendidikan IPS
Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi
bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat,
minat, kemampuan dan lingkungannya, serta bekal melanjutkan ke tingkat yang
lebih tinggi. Gross (dalam Etin, 2005:14) menyebutkan “Tujuan IPS adalah
untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam
kehidupannya di masyarakat.” Tujuan lain IPS menurut Gross (dalam Etin,
2005:14) adalah “Untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan
penalaran dalam pengambilan keputusan setiap persoalan yang dihadapi.”
Depdiknas (2006:575) juga menyatakan bidang studi IPS bertujuan untuk:
1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungan, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk
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berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, mencontohkan masalah
dan keterampilan kehidupan sosial, 3) Memiliki keterampilan dan
kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi dalam
masyarakat yang majemuk di tingkat lokal dan global.”
Berdasarkan beberapa rumusan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa
Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan agar siswa memiliki kesadaran dan kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai
sejarah dan kebudayaan masyarakat. Selain itu siswa juga dapat berpikir lebih logis
dan kritis dalam menghadapi berbagai masalah.
1.2. Ruang Lingkup IPS
Depdiknas (2006:575) menyatakan bahwa “Ruang lingkup IPS meliputi
aspek-aspek sebagai berikut: (1) manusia, tempat dan lingkungan, (2) waktu,
keberlanjutan dan perubahan, (3) sistem sosial dan budaya, (4) perilaku ekonomi
dan kesejahteraan.” Dalam penelitian ini ruang lingkup yang akan diteliti adalah
tentang waktu, keberlanjutan dan perubahan.

2. Pengertian STM
Pendekatan STM adalah belajar mengajar sains dan teknologi dalam konteks
pengalaman dan kehidupan manusia sehari-hari dengan bertitik tolak dari isu-isu atau
masalah-masalah yang dihadapai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pengertian lain bahwa pendekatan STM yaitu pembelajaran IPS dengan penekanan
konsep-konsep dan proses dasar sains dan teknologi, melibatkan siswa dalam aktivitas
mengidentifikasi, menganalisa dan menemukan solusi isu atau masalah-masalah yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
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Pendekatan STM merupakan pendekatan terpadu anatara sains, teknologi dan isu
yang ada di masyarakat. Ada pun tujuan dari pendekatan STM ini adalah 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. Pendekatan

STM

menerapkan konsep-konsep sains dalam teknologi diperoleh teknologi baru ataupun
solusi untuk persoalan yang terjadi.
2.1. Karakteristik Pendekatan STM
Menurut Yager (2008), secara umum pendekatan STM memiliki karakteristik
sebagai berikut :
2.1.1. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan
dampak.
2.1.2. Penggunaan sumber daya setempat (manusia, benda, lingkungan) untuk
mencari informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
2.1.3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat
diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan seharihari.
2.1.4. Kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara dimana ia
mencoba untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi.
2.1.5. Identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak pada masyarakat di
masa depan.
2.1.6. Kebebasan atau otonomi dalam proses belajar.
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3.

Landasan Pendekatan STM
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM dilandasi oleh dua hal
penting yaitu : pertama, adanya keterkaitan yang erat antara sains, teknologi dan
masyarakat yang dalam pembelajarannya menganut pandangan kontruktivisme, yang
menekankan bahwa si pembelajar membentuk atau membangun pengetahuannya
melalui interaksinya dengan lingkungan; kedua, dalam pembelajaran terkandung lima
ranah, yaitu pengetahuan, sikap, proses kreatifitas dan aplikasi.

4.

Kunggulan Pendekatan STM
Keunggulan pendekatan STM adalah :
4.1. Siswa lebih termotivasi untuk belajar mengkaji dan menganalisa materi sesuai
dengan realita kehidupan siswa sehingga terjadi proses inquiry.
4.2. Siswa memiliki keberanian untuk berpendapat, sebab materi yang disampaikan
sangat dekat dan akrab dalam kehidupannya sehari-hari
4.3. Keterlibatan siswa dalam membahas materi dengan model pembelajaran STM
telah mampu mendorong siswa memiliki kemampuan dalam mengembangkan
keterampilan belajar bermakna
4.4. Model pembelajaran STM berperan dan mampu meningkatkan hasil belajar
siswa.
4.5. Model pembelajaran STM ini selain mampu mengembangankan keterampilan
berfikir, kesadaran akan bekerjasama, juga siswa didorong untuk memahami hak
dan kewajibannya.
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5. Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan STM :
Menurut Maslichah Asyari (2006:67) langkah pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan STM dalam tahap-tahap sebagai berikut :
5.1. Tahap Invitasi
5.2. Menyampaikan isu atau masalah aktual yang sedang berkembang di masyarakat
sekitar. Isu atau masalah digali dari pendapat atau keinginan siswa dan yang ada
kaitannya dengan konsep IPS yang akan dipelajari.
5.3. Tahap Eksplorasi
Pada

tahap

ini

siswa

melalui

aksi

dan

reaksinya

sendiri

berusaha

memahami/mempelajari situasi baru atau yang merupakan masalah baginya.
Dapat ditempuh dengan cara membaca buku, mendengar berita di radio, melihat
TIV, diskusi dengan sesama teman atau wawancara dengan masyarakat atau pun
melakukan observasi langsung ke lapangan.
5.4. Tahap Solusi
Siswa menganalisa terjadinya fenomena dan mendiskusikan bagaimana cara
pemecahan masalahnya. Dengan kata lain siswa mengenal dan membangun
konsep baru yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Untuk
memantapkan konsep yang diperoleh siswa tersebut, guru perlu memberikan
umpan balik/peneguhan.
5.5. Tahap Aplikasi
Pada tahap ini siswa mendapat kesempatan untuk menggunakan konsep yang telah
diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Siswa membuat karangan singkat, poster,
karikatur, dari penyelesaian suatu masalah.

PENDEKATAN SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS SD

13

6. Pendekatan STM dan Kaitannya dengan IPS
Pada era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi berkembang dengan
pesat dan produk-produk kemajuan banyak yang bersentuhan dengan masyarakat
dimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak itu telah merubah
pola kehidupan sosial dan ekonomi.
Wlliam H. Cartwight Z (dalam Arnie, 2002:33) menyatakan bahwa ;
Ilmu alam dan ilmu sosial mempunyai kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.
Dampak ilmu alam yang dirasakan oleh masyarakat merupakan fenomena sosial.
Sebagai contoh kemajuan ilmu dan teknologi, pertanian, kesehatan dan perang
juga berpengaruh terhadap masyarakat. Maksudnya teknologi dalam masyarakat
tidak hanya mengubah kondisi kehidupan masyarakat, tetapi merubah cara atau
gaya hidup masyarakat Dengan demikian antara sains teknologi masyarakat
terdapat hubungan yang sangat mempengaruhi Sains dan teknologi dihasilkan
oleh dan untuk masyarakat, perkembangan sains dan teknologi ditentukan oleh
dinamika kehidupan masyarakat, sebaliknya kehidupan masyarakat dipengaruhi
oleh perkembangan sains dan teknologi.
Kemajuan sains dan teknologi seringkali berdampak pada terjadinya masalahmasalah dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kemajuan sains dan teknologi
sering tidak diiringi kesiapan dari masyarakat termasuk peserta didik. Misalnya,
berbagai siaran Televisi akan menimbulkan masalah bagi anak didik seperti, malas
belajar, meniru hal-hal negatif dari adegan film, kekerasan, dan sebagainya. Sekarang
kita akan melihat peran IPS dalam menghadapi kemajuan sains dan teknologi. Peran
IPS di sini lebih mengutamakan pola berpikir bagaimana menghadapi dampak sosial
akibat dari perkembangan dan penerapan sains dan teknologi. Hal ini diperlukan agar
masyarakat tetap dapat menerima berbagai perkembangan sains dan teknologi disertai
dengan pemahaman yang cukup. Dengan demikian masyarakat dapat menerima hasil
kemajuan teknologi tanpa disertai gejolak-gejolak sosial, bahkan teknologi justru dapat
digunakan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri.
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7. Kelebihan dan kelemahan pendekatan STM
Menurut Maslichah (2006:81) bahwa nilai tambah dalam pendekatan STM adalah
7.1. Dapat membuat pengajaran IPS lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan
permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuka
wawasan siswa tentang peranan mata pelajaran IPS dalam kehidupan nyata.
7.2. Dapat Mengaitkan pembelajaran IPS dengan perkembangan teknologi saat ini.
7.3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan
proses, kreativitas dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab
atas masalah yang muncul di lingkungan.
7.4. Memperluas wawasan siswa tentang keterkaitan IPS dengan bidang studi yang lain.
7.5. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.
7.6. Dari kegiatan kelompok yang dilakukan dapat memupuk kebiasaan saling
kerjasama antar siswa.
7.7. Pengaplikasian suatu gagasan dapat menimbulkan rasa bangga pada diri sendiri
bahwa dirinya dapat berperan atau bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bagi
perkembangan sains dan teknologi.

8. Kelemahan
Disamping itu ada beberapa kelemahan pendekatan STM. Namun kelemahan ini
dapat diatasi jika semua pihak yang terlibat dalam pendidikan saling berkerjasama. Ada
pun kelemahan pendekatan STM ini adalah :
8.1. Dalam penerapan pendekatan STM perlu selektif dalam pemilihan topik, karena
tidak semua topik pembelajaran dapat menggunakan pendekatan STM. Maka dari
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itu pendekatan STM lebih efektif dan efesien bila diterapkan sebagai muara/puncak
dari beberapa pembelajaran konsep sebelumnya.
8.2. Budaya guru yang cendrung mengajar seperti apa yang pernah mereka terima dari
gurunya dan enggan berkreasi/inovasi dalam proses pembelajaran, apalagi
pendekatan STM memerlukan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM.
8.3. Sistem penilaian yang diterapkan secara nasional cendrung berorientasi pada aspek
kognitif saja.
9. Aplikasi Pendekatan STM dalam Pembelajaran IPS
Penggunaan pendekatan STM dalam pembelajaran IPS menurut Maslichah (2006:
87) dengan tahapan sebagai berikut:
Pertama, tahap invitasi: (a) guru mengemukakan isu atau masalah aktual yang
sedang berkembang dalam masyarakat sekitar yang diamati/dipahami siswa serta
merangsang siswa untuk bisa ikut mengatasi masalah tersebut. Misalnya tanya jawab
dengan siswa dimana dulunya masyarakat membajak dengan sawah dengan
menggunakan alat tradisional yaitu cangkul sekarang dapat menggunakan alat moderen
yaitu traktor. Guru kemudian mengemukakan dampak dari menggunakan alat tradisonil
tersebut dan merangsang siswa mengatasi dampaknya. (b) isu digali dari pendapat atau
keinginan siswa dan yang ada kaitannya dengan konsep sains yang dipelajarai.
Misalnya menggali masalah alat tradisionil misalnya cangkul dan alat moderen yaitu
alat traktor yang telah dibahas sebelumnya berhubungan dengan pembelajaran IPS
tentang perkembangan teknologi, yaitu teknologi industri.
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Kedua, tahap eksplorasi pada tahap ini siswa melalui aksi reaksinya sendiri
berusaha memahami/mempelajari situasi baru atau yang merupakan masalah baginya.
Ini dapat ditempuh ddengan cara membaca buku, melihat TV, diskusi dengan sesama
teman atau wawancara dengan masyarakat ataupun melakukan observasi langsung ke
lapangan.
Ketiga, tahap solusi: peserta didik menganalisa terjadinya fenomena dan
mendiskusikan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Dengan kata lain
peserta didik mengenal dan membangun konsep baru yang sesuai dengan
kondisi lingkungan setempat. Untuk memantapkan konsep yang diperoleh
siswa tersebut, guru perlu memberikan umpan balik/ peneguhan.
Keempat, tahap aplikasi: pada tahap ini peserta didik mendapat
kesempatan untuk menggunakan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam hal ini peserta didik mengadakan kasi nyata dalam mengatasi
masalah

yang

terjadi

di

masyarakat

yang

dimunculkan

pada

tahap

invistasi. Misalnya, dalam tahap invitasi isu/masalh yang dikemukakan adalah
penggunaan alat tradisional dengan alat modern maka pads tahap aplikasi ini peserta
didik diminta untuk mengadakan aksi nyata, yaitu ikut berperan aktif
menggunakan cangkul dan mesin traktor untuk membajak sawah.

10. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan
peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Hasil belajar merupakan suatu
yang diperoleh, dikuasai atau dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran
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berlangsung.
Guru memegang peran utama dalam proses pembelajaran yang berhasil dan
tujuan pembelajaran dapat tercapai, sehingga hasil belajar dapat meningkat.
Untuk itu pendidik harus memiliki keterampilan dalam mengajar, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Nana (2009:22) bahwa "hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah is menerima pengalaman belajarnya".
Senada dengan pendapat Mulyasa (2008: 212) menyatakan bahwa "hasil belajar
merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator
kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan".
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan
hasil yang didapat setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran. Hasil
belajar tersebut tentu ada yang berupa hasil belajar yang baik dan hasil
belajar yang kurang baik. Hasil belajar yang kurang baik tentu didapat karena siswa
tidak siap dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan, dan sebaliknya.
Hasil belajar yang baik didapat karena peserta didik siap dalam proses
pembelajaran. Setiap dalam proses pembelajaran tentu datang dari berbagai
aspek, baik dari peserta didik itu sendiri maupun dari guru dengan bagaimana cara
pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajaran dapat dinilai dari tiga aspek yaitu aspek
kognitif (pemahaman), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Jika tiga
ranah ini didapat oleh peserta didik maka pembelajaran tersebut bisa
dikatakan berhasil.
Hasil belajar peserta didik juga dapat dilihat dari kemampuan peserta didik
dalam mengingat pelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik selama proses
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pembelajaran

dan

bagaimana

peserta

didik

tersebut

dapat

menerapkannya dalam kehidupan, serta mampu memecahkan masalah yang
timbul yang sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya.
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BAB III
METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini, adalah Penelitian Tindakan Kelas (class action research).

Dalam penelitian ini, model yang digunakan klaboratif, dimana peneliti melakukan
observasi dalam kegiatan pembelajaran guru dan siswa di kelas merupakan salah satu
upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk
memperbaiki dan dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan
kelas merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas guru di lapangan.
Artinya, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis yang dilakukan di kelas
dan bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang ada.
Menurut Suharsimi Arikunto, dkk, (2007:3),

bahwa penelitian tindakan kelas

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. Tindakan
tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.
Berdasarkan beberapa definisi oleh para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian tindakan kelas adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh guru berupa
kegiatan penelitian tindakan atau arahan dengan tujuan dapat memperbaiki dan atau
meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Lokasi Penelitian
1.1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Baringin Anam Baso.
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1.2. Subjek Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan subjek adalah siswa SD kelas IV,
yang terdaftar pada semester II tahun ajaran 2011/2012. Adapun yang terlibat
dalam penelitian ini adalah:
2.2.1.

Peneliti sebagai dosen PGSD FIP UNP Padang.

2.2.2.

Tiga orang mahasiswa PGSD FIP UNP Padang.

1.2.3. Waktu dan Lama Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester semester II di SD tahun ajaran
2011/2012. Dimulai pada bulan Juli sampai November 2012. Lama
penelitian yang akan dilaksanakan adalah selama empat bulan.
3. Rancangan Penelitian
2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan ini dengan maksud untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses
pembelajaran pada suatu kelas. Pendekatan kualitatif digunakan karena suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan serta perilaku yang diamati dari orang-orang atau sumber informasi
(Bogdan, 1992:21)
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK). Oleh sebab itu sesuai dengan penelitian tindakan kelas maka masalah
penelitian yang harus dipecahkan berasal dari persoalan praktik pembelajaran
dikelas sacara lebih profesional.
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2.2. Alur Penelitian
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menggunakan model siklus
yang dikembangkan oleh Kemmis.

Model siklus ini mempunnyai empat

komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini
dilaksanakan dua siklus yaitu siklus pertama dan kedua. Satu siklus berisi empat
komponen, setiap siklus diadakan dua kali pertemuan, dan pada setiap akhir siklus
dilakukan tes hasil belajar. Pada setiap pertemuan dilakukan pengamatan terhadap
aktifitas siswa selama proses pembelajaran yaitu selama 2x35 menit, setelah akhir
setiap siklus dilakukan tes hasil belajar.
4. Prosedur Penelitian
3.1. Perencanaan
Sesuai dengan rumusan masalah hasil studi pendahuluan peneliti bersama guru
membuat rencana tindakan dilakukan. Tindakan itu berupa pembelajaran IPS
dengan menggunakan pendekatan STM. Kegiatan ini dimulai dengan merumuskan
rancangan tindakan pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan STM yaitu dengan
kegiatan sebagai berikut:
3.1.1. Menetapkan jadwal selama penelitian.
3.1.2. Mengkaji KTSP IPS SD, buku paket kelas IV dan buku IPS lainnya yang
relevan.
3.1.3. Menyusun rancangan tindakan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), hal ini meliputi: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,
materi, metode, kegiatan pembelajaran, media/sumber, evaluasi/penilaian
(lihat lampiran).
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3.1.4. Membuat soal yang akan dipergunakan dalam pembelajaran (lihat
lampiran).
3.1.5. Menyusun lembaran observasi untuk mencatat aktifitas siswa (lihat
lampiran).
3.1.5. Mendiskusikan dengan guru kelas tentang tata cara pengumpulan data
dalam pelakasanaan observasi saat kegiatan dilakukan, agar tidak terjadi
penyimpangan dalam pengambilan data. Waktu yang digunakan untuk
berdiskusi adalah waktu luang yang ada bagi guru misalnya pada jam
istirahat.
3.2. Pelaksanaan
Tahap ini dimulai dengan pelaksanaan pembelajaran IPS dengan penggunaan
pendekatan STM sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus diadakan dua kali pertemuan
sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun dan diakhir siklus dilakukan
tes hasil belajar.
Kegiatan pada siklus pertama ini untuk lebih rincinya dapat dilihat pada langkahlangkah berikut:
3.2.1. Tahap invitasi yaitu menyampaikan isu atau masalah aktual yang sedang
berkembang di masyarakat sekitar.
3.2.2. Tahap eksplorasi yaitu yang mana pada tahap ini siswa melalui aksi
reaksinya sendiri berusaha memahami/mempelajari situasi baru atau yang
merupakan masalah baginya.
3.2.3. Tahap solusi maksudnya siswa menganalisa terjadinya fenomena
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dan mendiskusikan bagaimana cara pemecahan masalahnya.
3.2.4. Tahap

aplikasi

yaitu

dimana

siswa

mendapat

kesempatan

untuk

menggunakan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
Peneliti dan guru melakukan diskusi terhadap tindakan yang dilakukan
kemudian melakukan refkleksi, hasilnya dimanfaatkan untuk perbaikan atau
penyempurnaan selanjutnya.
5.Pengamatan
Pengamatan terhadap tindakan pembelajaran IPS di kelas IV dengan pendekatan
STM dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Hal ini dilaksanakan secara
intensif, objektif, dan sistematis. Pengamatan dilakukan oleh guru dan mahasiswa pada
waktu melaksanakan tindakan pembelajaran IPS.
Dalam kegiatan ini peneliti, guru dan mahasiswa (obsever) berusaha mengenal dan
mendokumentasikan semua indikator dari proses hasil perubahan yang terjadi baik
yang disebabkan oleh tindakan terencana maupun dampak intervensi dalam
pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan STM. Keseluruhan hasil pengamatan
didokumentasikan dalam bentuk lembar observasi.
Pengamatan dilakukan secara terus menerus mulai dari siklus I sampai dengan siklus II.
Pengamatan yang dilakukan pada siklus I dapat mempengaruhi penyusunan tindakan
pada siklus selanjutnya. Hasil pengamatan ini kemudian didiskusikan dengan guru dan
diadakan refleksi untuk perencanaan siklus berikutnya.
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6. Refleksi
Refleksi diadakan setiap satu tindakan berakhir. Dalam tahap ini peneliti dan
observer mengadakan diskusi terhadap tindakan yang dilakukan. Hal-hal yang
didiskusikan adalah:
5.1. Menganalisis tindakan yang baru dilakukan
5.2. Mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dan pelaksanaan tindakan yang
telah dilakukan.
5.3. Melakukan interverensi pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh. Hasil
refleksi bersama ini dimanfaatkan sebagai masukan pada tindakan selanjutnya.
Selain itu, hasil kegiatan refleksi setiap tindakan digunakan untuk menyusun
simpulan terhadap hasil tindakan siklus I dan II.
7. Data dan Sumber Data
6.1. Data Penelitian
Sesuai dengan jenisnya, data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data
yang kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara
langsung (Tatang, 2000) Pendapat senada juga disampaikan oleh Miles (1992)
“bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan,
yang mirip dengan pekerjaan detetktif”. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun
data-data utama dan sekaligus data tambahannya. “Sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan foto, dan statistic
adalah data tambahan” (Moleong, 2007:157)
Data penelitian ini berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan
penggunaan pendekatan STM dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV
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Sekolah Dasar yang diteliti. Data tersebut berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang berupa informasi sebagai berikut :
6.1.1. Pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan perilaku guru dan
siswa yang meliputi interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa, siswa
dan siswa, siswa dan guru dalam pembelajaran.
6.1.2. Evaluasi pembelajaran IPS dengan penggunaan pendekatan STM, yang
berupa evaluasi proses maupun evaluasi hasil.
6.1.3. Hasil tes siswa baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan tindakan
pembelajaran.
6.2. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah proses kegiatan pembelajaran IPS dengan
penggunaan pendekatan STM pada siswa kelas IV Sekolah Dasar, yang meliputi
perencanaan

pembelajaran

dan

pelaksanaan

pembelajaran

serta

evaluasi

pembelajaran.
Data diperoleh dari subjek terteliti yakni siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam
Baso.

8.Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan hasil tes.
Untuk masing-masingnya diuraikan dibawah ini.
Lembar observasi pada dasarnya berisi deskripsi atau berupa paparan tentang
latar pengamatan terhadap tindakan praktisi sewaktu pembelajaran IPS. Unsur-unsur
yang diamati dalam pelaksanaan mengacu pada apa yang tertera pada butir-butir
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lembar observasi. Di samping itu juga memuat rancangan refleksi berdasarkan
pengamatan yang dilakukan pengamat.
Tes digunakan untuk memperkuat data observasi yang terjadi dalam kelas
terutama pada butir penguasaan materi pembelajaran dari unsur siswa hal ini
dilakukan untuk memperoleh data yang akurat atas kemampuan siswa memahami
pembelajaran IPS dengan penggunaan pendekatan STM
Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai perencana dan
pelaksana pembelajaran di kelas. Peneliti sebagai instrumen utama bertugas
menyaring, menilai, menyimpulkan, dan memutuskan data yang digunakan.).
9. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model
analisis data kualitatif yang ditawarkan oleh Miles (dalam Ritawati, 2007:77) yakni
analisis data dimulai dengan menelaah sejak pengumpulan data sampai seluruh data
terkumpul. Data tersebut direduksi berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti
penyajian data dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. Tahap analisis yang
demikian dilakukan berulang-ulang begitu data selesai dikumpulkan pada setiap tahap
pengumpulan data dalam setiap tindakan. Tahap analisis tersebut diuraikan sebagai
berikut.
8.1. Menelaah data yang telah terkumpul baik melalui observasi, dengan melakukan
proses transkipsi hasil pengamatan, penyeleksian dan pemilihan data. Seperti
pengelompokan data pada siklus satu dan siklus dua kegiatan menelaah data
dilaksanakan sejak awal data dikumpulkan.
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8.2. Reduksi data meliputi pengkategorian dan pengklasifikasian. Semua data yang
telah terkumpul diseleksi dan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan fokus.
Data yang telah dipisah-pisahkan tersebut lalu di seleksi mana yang relevan dan
mana yang tidak relevan. Data yang releIvan dianalisis dan yang tidak releIvan
dibuang.
8.3. Menyajikan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan informasi yang sudah
direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah, tetapi setelah tindakan
terakhir direduksi, keseluruhan data tindakan dirangkum dan disajikan secara
terpadu sehinga diperoleh sajian tunggal berdasarkan fokus pembelajaran IPS
dengan penggunaan pendekatan STM.
8.4. Menyimpulkan hasil penelitian tindakan ini merupakan penyimpulan akhir
penelitian. Kegiatan dilakukan dengan cara (1) peninjauan kembali catatan
lapangan, (2) bertukar fikiran dengan teman sejawat, dan guru serta kepala
sekolah.
Analisis data dilakukan terhadap data yang telah direduksi baik data perencanaan,
pelaksanaan, maupun data evaluasi. Analisis data dilakukan dengan cara terpisahpisah. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditemukan berbagai informasi yang spesifik
dan terfokus kepada berbagai informasi yang mendukung pembelajaran dan yang
menghambat pembelajaran. Dengan demikian pengembangan dan perbaikan atas
berbagai kekurangan dapat dilakukan tepat pada aspek yang bersangkutan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian di SDN 01 Baringin Anam, Baso Kabupaten Agam dilakukan
dua siklus. Hal ini dilaksanakan karena pada proses pembelajaran tahap satu dan dua
siklus 1 masih belum memuaskan atas dasar refleksi yang dilakukan peneliti bersama tim
dan guru kelas. Untuk lebih mematangkan penerapan pendekatan STM dilanjutkan ke
siklus 2 dengan dua kali pertemuan. Pembahasan kedua siklus tersebut sebagai berikut;
1. Siklus I Pertemuan 1.
Pada pelaksanaannya terdapat banyak kendala yang dihadapi guru untuk
melaksanakan proses belajar mengajar dengan materi Teknologi Informasi dengan
menggunakan pendekatan STM. Hal ini karena guru belum begitu memahami
langkah-langkah pembelajaran yang seharusnya dilakukannya. Ada beberapa catatan
dalam siklus ini antara lain.
1.1. Guru kurang jelas menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga siswa tidak
memahami materi yang akan diajarkan.
1.2. Dalam proses pembelajaran guru belum memaksimalkan waktu dengan baik,
misalnya dalam berdiskusi kelompok guru tidak memberikan patokan waktu
kepada siswa untuk mengerjakan.
1.3. Dalam

proses

pembelajaran

guru

kurang

memahami

langkah-langkah

pendekatan STM
1.4. Hasil belajar siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Kec. Baso selama
pembelajaran pada siklus I pertemuan I pada aspek kognitif mencapai nilai 64,
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aspek afektif 53, dan aspek psikomotor 66. Dari penelitian yang dilakukan
masih ada siswa yang mendapat nilai dibawah 70 yaitu 17 orang dengan jumlah
siswa yang hadir pada saat tindakan 30 orang.
2. Siklus I Pertemuan II
Walaupun pengalaman pertama pada pertemuan 1 terdapat kendala, untuk pertemuan
ke 2 juga masih ada kekurangan, namun dari hasil belajar siswa terdapat kenaikan
yang cukup positif. Catatan yang dapat dikemukan disini adalah;
2.1.Dalam melaksanakan diskusi kelompok guru kurang memberikan pengarahan dan
masukan terhadap kendala yang ditemukan dalam diskusi kelompok
2.2. Hasil belajar siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Kec. Baso selama
pembelajaran pada siklus I pertemuan II pada aspek kognitif mencapai nilai 67,
aspek afektif 63, dan aspek psikomotor 67. Dari penelitian yang dilakukan masih
ada siswa yang mendapat nilai dibawah 70 yaitu 15 orang dengan jumlah siswa
yang hadir pada saat tindakan 30 orang.
3. Siklus II Pertemuan I
Setelah dilakukan pembahasan melalui diskusi antar peneliti dan tim bersama guru
kelas yang bersangkutan, maka untuk efektifitas hasil pembelajaran yang maksimal
disimpulkan untuk melanjutkan ke siklus 2.

Pertemuan 1 sikulus 2 telah

menggambarkan perkembangan cukup signifikan, dan siswa umumnya bersemangat
dan pembelajaran berlansung dengan baik dan menyenangkan. Para siswa terlihat lebih
aktif, kreatif, inovatif dalam membahas materi pembelajaran. Guru merasa lebih
percaya diri melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan STM. Beberapa catatan
yang masih mengganjal antara lain;
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3.1. Dalam proses pembelajaran hanya beberapa siswa yang pasif dalam kegiatan
pembelajaran
3.2. Hasil belajar siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Kecamatan Baso selama
pembelajaran pada siklus II pertemuan I pada aspek kognitif mencapai nilai 75,
aspek afektif 71, dan aspek psikomotor 75. Dari penelitian yang dilakukan masih
ada siswa yang mendapat nilai dibawah 70 yaitu 8 orang dengan jumlah siswa
yang hadir pada saat tindakan 30 orang.
4. Siklus II Pertemuan II
Siklus 2 dan pertemuan 2, merupakan pertemuan terakhir dari dua siklus yang
dilaksnakan. Hasil belajar siswa kelas IV SDN 01 Baringin Anam Kec. Baso selama
pembelajaran pada siklus 2 pertemuan 2, pada aspek kognitif mencapai nilai 83, aspek
afektif 76, dan aspek psikomotor 78. Artinya nilai rata-rata siswa adalah 79, dimana
rata-rata hasil belajar siswa kelas IV tersebut telah melampaui batas KKM, yaitu 70 %.
Walaubagaimanapun, dari penelitian yang dilakukan masih ada siswa yang mendapat
nilai dibawah 70 yaitu 2 orang dengan jumlah siswa yang hadir pada saat tindakan 30
orang. Artinya secara keseluruhan pendekatan STM dalam pembelajaran IPS sudah
berhasil dengan baik.
5. Pembahasan Hasil
Pada bagian ini dilakukan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan di
atas. Fokus pembahasannya adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan
menggunakan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) yang terdiri dari 4 tahap
yaitu : 1) Tahap Invitasi, 2) Tahap Eksplorasi, 3) Tahap Solusi atau Tindakan, 4) Tahap
Aplikasi dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 01 Baringin Anam Kecamatan
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Baso Kabupaten Agam. Dari fokus bahasan tersebut kemudian dibahas implikasi hasil
penelitian bagi pengembangan pembelajaran IPS.
5.1. Pembahasan siklus I
Pembahasan hasil penelitian tindakan dengan Pendekatan Sains Teknologi
Masyarakat (STM) pada pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 01 Baringin
Anam Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada siklus I dapat peneliti uraikan
sebagai berikut:
Berdasarkan paparan data perencanaan tindakan penerapan pendekatan
Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada siklus I sebelum melaksanakan
pembelajaran guru terlebih dahulu membuat rancangan pembelajaran dalam
bentuk

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP).

Sutanto

(2007:167)

mengatakan bahwa “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah penjabaran
silabus ke dalam unit satuan kegiatan pembelajaran merupakan rencana
operasional pembelajaran yang memuat beberapa indikator yang terkait untuk
dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali pertemuan”. Perencanaan sangat
diperlukan agar pembelajaran yang disajikan guru lebih terarah sehingga tidak
keluar dari tujuan yang diharapkan.
Perencanaan tindakan disusun berdasarkan hasil pengamatan dan studi
pendahuluan peneliti yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan observer. Hal
ini dilakukan agar tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Kolaborasi peneliti
dan observer menghasilkan rencana tidakan berupa rencana pelaksanaan
pembelajaran.
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Langkah awal dari perencanaan adalah mengidentifikasi kompetensi dasar
(KD) yang terdapat dalam KTSP. Kompetensi dasar merupakan perwujudan
prilaku yang harus dapat dilaksanakan siswa setelah mengikuti proses
pembelajaran.kompetensi dasar berisi pernyataan secara umum sehingga sulit
diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan Pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat (STM) pada pembelajaran IPS. Dengan ditentukannya
kompetensi dasar maka akan dapat menunjukkan kedudukan pokok-pokok materi
tertentu dalam satu kesatuan isi pembelajaran IPS dengan penggunaan Pendekatan
Sains Teknologi Masyarakat (STM), sebagai pedoman melakukan analisis
pembelajaran dan indikator, menyatakan ringkasan tujuan materi pokok, dan
digunakan sebagai pedoman menentukan kegiatan pembelajaran.
Perumusan indikator disusun secara spesifik dan operasional, jelas dan
logis, dari mudah ke sukar, dari sederhana ke komplek, dan dari konkrit ke
abstrak. Indikator dibuat dengan menggunakan kata kerja yang merupakan tindak
kerja dalam mencapai kompetensi dasar sesuai dengan pernyatan Suharsimi
(1995:26) bahwa indikator pembelajaran hendaklah berupa tingkah laku yang
operasional, artinya dapat diukur dan diamati dengan menggunakan alat penilaian.
Sumber pembelajaran adalah acuan yang mampu memberikan proses
belajar dalam kelas. Sumber belajar dapat berupa buku, internet, ahli atau tokoh
dan tempat atau lokasi tertentu. Sumber belajar yang direncanakan untuk
pelaksanan siklus I disesuaikan dengan materi yang dibahas sehingga
menimbulkan minat siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan suasana
pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk mengoptimalkan kerja otak.
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Perasaan senang akan muncul apabila menggunakan sumber belajar yang
menarik.
Langkah pembelajaran merupakan proses bertemunya siswa, guru, materi,
pendekatan, media dan suasana. Sehingga, langkah pembelajaran dapat
mencerminkan pertemuan berbagai aspek sebagai sebuah sistem.
Berdasarkan langkah pembelajaran yang disusun pelaksanaan pembelajaran
dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yang mana pada siklus I
pembelajaran disajikan dalam dua kali pertemuan (6x35 menit) dan setiap
pertemuan memiliki materi yang berbeda. Pembelajaran pada siklus I
dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah Pendekatan Sains Teknologi
Masyarakat (STM) yang dikemukakan oleh Maslichah (2006:67) yaitu:
1) Tahap Invitasi,
2) Tahap Eksplorasi,
3) Tahap Solusi atau Tindakan
4) Tahap Aplikasi
Sesuai

dengan

pendapat

Maslichah

(2006:67)

tersebut

peneliti

telah

melaksanakan langkah-langkah pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM
sebagai berikut:
5.1.1. Tahap Invitasi
Kegiatan awal pembelajaran ini dilakukan dengan membangkitkan skemata
siswa dengan menanyakan contoh alat-alat produksi yang ada di sekitar
lingkungannya. Kemudaian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari
pada saat itu yaitu tentang perkembangan teknologi produksi. Baru setelah itu
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langkah invitasinya tanya jawab tentang masalah-masalah apa saja yang ada di
lingkungannya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi produksi.
Kemudian guru menanyakan apa akibat yang terjadi dari masalah tersebut.
Setelah itu guru menjelaskan secara klasikal tujuan pembelajaran yang harus
dikuasai siswa setelah melaksanakan pembelajaran perkembangan teknologi
produksi. Dilanjutkan dengan tanya jawab tentang gambar-gambar teknologi
produksi masa lalu dengan masa kini yang telah dipajangkan guru di papan tulis.
5.1.2. Tahap Eksplorasi
Tahap ini berupa mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar, sehingga
membentuk 6 kelompok belajar. Dimana pengorganisasian siswa ini dilihat
berdasarkan skor dasar yang diperoleh siswa dari hasil ujian Mid Semester 2
yang telah diperolehnya. Berdasarkan skor dasar tersebut guru membagi siswa
ke dalam kelompok secara heterogen, dimana pada masing-masing kelompok
tersebut terdapat siswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah, sedang,
dan tinggi serta variasi jenis kelamin.
Dalam kegiatan belajar kelompok siswa akan diberikan kliping tentang
perkembangan teknologi produksi yang telah dipilihnya oleh masing-masing
ketua kelompok dan 2 Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berbeda , tetapi masih
dalam satu materi. LKS ini akan didiskusikan oleh siswa secara bersama-sama
di dalam kelompoknya. Setelah siswa menjawab LKS tersebut. Apabila salah
satu anggota kelompok tidak memahami materi yang didiskusikan tersebut,
maka anggota kelompoknya yang lain memberikan penjelasan kepada temannya
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tersebut, sehingga seluruh anggota dikelompok tersebut dapat memahami materi
yang di diskusikan tersebut. LKSnya dapat di lihat pada lampiran I RPP.
Masalah yang dibahas dalam kerja kelompok ini pada lembaran LKS yang
pertama tentang menemukan masalah yang ada dari perkembangan teknologi
produksi dari kliping yang telah dibagikan guru dan kliping yang ditemukan
sendiri oleh siswa serta mencari solusi dari masalah tersebut. Pada LKS yang
kedua siswa kelompokkan teknologi produksi masa lalu dan teknologi produksi
masa kini, membandingkan teknologi produksi masa lalu dengan teknologi
produksi masa kini dan membuat bagan yang menunjukkan alur proses produksi
sederhana. Selama bekerja dalam kelompok siswa dibimbing oleh guru jika ada
mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS.
5.1.3.Tahap Solusi atau Tindakan
Pembahasan solusi dan tindakan, kegiatannya berupa wakil kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, sedangkan kelompok lain
menanggapi hasil diskusi yang telah dilaporkan oleh temannya. Kemudian tiap
kelompok membuat kesimpulan tentang cara mengatasi masalah teknologi
produksi dari bahasan kelompok dan mengumpulkan LKS ke depan kelas.
5.1.4. Tahap Aplikasi
Tahap ini meminta siswa memikirkan solusi lain untuk mengatasi masalah
teknologi produksi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
Dan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang pengalaman siswa menggunakan
teknologi produksi dan menuangkannya dalam bentuk cerita tertulis. Sehingga
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siswa dapat membuat karangan singkat/poster/karikatur tentang cara mengatasi
perkembangan teknologi produksi dan memasangnya di tempat-tempat umum.
Pada akhir pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan
materi pelajaran tentang kelemahan dan kekurangan teknologi produksi masa
lalu dan masa kini serta cara mengatasi masalah yang timbul dari perkembangan
teknologi produksi. Kemudian memberikan soal tes tertulis kepada siswa yang
dikerjakan secara individual. Saat mengerjakan soal tes tersebut tidak
diperbolehkan siswa untuk saling membantu temannya dalam menyelesaikan
soal tes tersebut. Paparan di atas telah rangkum dalam bentuk RPP yang telah
terlampir.
Setelah pembelajaran siklus satu terlaksana hasil belajar siswa meningkat. Dari
analisis penelitian siklus I nilai rata-rata skor dasar 60. Setelah dilakukan
tindakan nilai rata-rata siswa meningkat yaitu 66. Berdasarkan hasil pengamatan
siklus I yang diperoleh maka direncanakan untuk melakukan siklus II karena ada
17 orang anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, untuk itu penelti
melanjutkan penelitian pada siklus II.
Berdasarkan catatan pada lembar observasi dan diskusi peneliti dengan
observer penyebab dari masih rendahnya hasil belajar siswa pada siklus 1 secara
garis besar adalah masih banyak siswa yang belum aktif dalam proses
pembelajaran dan dari analisis penelitian siklus I nilai rata-rata kelas baru
mencapai 64 sedangkan standar ketuntasan belajar yang ingin dicapai guru yaitu
70%.
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Berdasarkan hasil pengamatan siklus I yang diperoleh, maka direncanakan
untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya atau perbaikan
selama proses pembelajaran pada siklus II. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan
pada siklus II diantaranya adalah 1) ada beberapa langkah penyajian materi yang
tidak berurutan dan tidak terlaksana dengan baik. Contohnya pada langkah
aplikasi dalam membuat karangan singkat atau poster tidak terlaksana dengan
baik. Karena tidak semua siswa membuat karangan tersebut.2) Pada saat diskusi
terdapat beberapa pertanyaan yang kurang dipahami oleh siswa, sehingga ada
beberapa kelompok yang kurang memahami permasalahan yang didiskusikan. 3)
Berusaha memaksimalkan pemakaian waktu dalam pembelajaran sesuai dengan
rencana pembelajaran. 4) Lebih memotivasi siswa agar dapat ikut aktif
berdiskusi dalam kelompok.
5.2. Pembahasan siklus II.
Hasil analisis refleksi siklus I menunjukkan subjek penelitian belum mencapai
tujuan pembelajaran yang diinginkan yaitu terjadinya peningkatan hasil belajar sesuai
dengan persentase nilai yang diharapkan yaitu diatas 70% berdasarkan BSNP
(2006:12). Setelah hasil tes pada siklus 1 pertemuan pertama diperiksa ternyata hasil
persentase ketuntasan nilai siswa masih 43% sedangkan pada pertemuan II presentase
ketuntasan nilai siswa masih 50%. Sehingga peneliti melanjutkan pada siklus II. Yang
dijadikan skor dasar untuk siklus II adalah nilai tes pada siklus I.
Siklus II ini dilaksanakan pembelajaran mengenaiberkaitan dan masih dalam
konteks perkembangan teknologi. Pembelajaran siklus II diberikan agar siswa dapat
memahami lebih lanjut tentang materi mengenal perkembangan teknologi komunikasi
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dan pengalaman menggunakannya dengan menggunakan pendekatan STM. Pada siklus
II langkah pembelajrannya sama dengan siklus I, yang membedakan hanya pada
materi. Materi pada siklus II ini adalah perkembangan teknologi komunikasi dan
pengalaman menggunakannya. kegiatan awal pembelajaran ini dilakukan dengan
membangkitkan skemata siswa dengan menanyakan contoh alat-alat komunikasi yang
ada di sekitar lingkungannya. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan
dipelajari pada saat itu yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi.
Pembahasannya adalah sebagai berikut:
5.2.1. Langkah invitasi pada pembelajaran ini adalah tanya jawab dengan siswa
tentang

masalah-masalah

yang

terjadi

dari

perkembangan

teknologi

komunikasi di lingkungan siswa dan apa akibatnya. Setelah itu guru
menjelaskan secara klasikal tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa
setelah melaksanakan pembelajaran perkembangan teknologi komunikasi.
Dilanjutkan dengan tanya jawab tentang gambar-gambar teknologi komunikasi
masa lalu dengan masa kini yang telah dipajangkan guru di papan tulis.
5.2.2. Langkah eksplorasi kegiatan yang dilakukan yaitu mengorganisasikan siswa ke
dalam kelompok belajar, sehingga membentuk 6 kelompok belajar. kelompok
belajarnya sama dengan kelompok yang telah ada pada pelaksanaan
pembelajaran pada siklus I. Dalam kegiatan belajar kelompok siswa akan
diberikan kliping tentang masalah yang disebabkan oleh perkembangan
teknologi komunikasi yang telah dipilih oleh masing-masing ketua kelompok
ke depan kelas dan 3 Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berbeda , tetapi masih
dalam satu materi. LKS ini akan didiskusikan oleh siswa secara bersama-sama
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di dalam kelompoknya. Setelah siswa menjawab LKS tersebut. Apabila salah
satu anggota kelompok tidak memahami materi yang didiskusikan tersebut,
maka anggota kelompoknya yang lain memberikan penjelasan kepada
temannya tersebut, sehingga seluruh anggota dikelompok tersebut dapat
memahami materi yang didiskusikan tersebut. LKSnya dapat dilihat pada
lampiran RPP.
5.2.3. Masalah yang dibahas dalam kerja kelompok ini pada lembaran LKS yang
pertama tentang menemukan masalah yang ada dari perkembangan teknologi
produksi dari kliping yang telah dibagikan guru dan kliping yang ditemukan
sendiri oleh siswa serta mencari solusi dari masalah tersebut. Pada LKS yang
kedua siswa mengelompokkan teknologi komunikasi masa lalu dan teknologi
komunikasi masa kini. LKS yang ketiga siswa membandingkan teknologi
komunikasi masa lalu dengan teknologi komunikasi masa kini.Selama bekerja
dalam kelompok siswa dibimbing oleh guru jika ada mengalami kesulitan
dalam mengerjakan LKS.
5.2.4. Langkah pembahasan solusi dan tindakan kegiatan yang dilakukan setelah
siswa mendiskusikan di dalam kelompok belajarnya masing-masing, maka
salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas,
sedangkan kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang telah dilaporkan oleh
temannya. Kemudian tiap kelompok membuat kesimpulan tentang cara
mengatasi masalah teknologi komunikasi dari bahasan kelompok dan
mengumpulkan LKS ke depan kelas.
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5.2.5. Langkah aplikasi, kegiatan yang dilakukan yaitu meminta siswa memikirkan
solusi lain untuk mengatasi masalah teknologi komunikasi sesuai dengan
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dan dilanjutkan dengan tanya
jawab tentang pengalaman siswa menggunakan teknologi komunikasi dan
menuangkannya dalam bentuk cerita tertulis. Sehingga siswa dapat membuat
karangan singkat/poster/karikatur tentang cara mengatasi perkembangan
teknologi komunikasi dan memasangnya di tempat-tempat umum.
Pada akhir pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan
materi pelajaran tentang kelemahan dan kekurangan teknologi komunikasi masa
lalu dan masa kini serta cara mengatasi masalah yang timbul dari perkembangan
teknologi komunikasi. Kemudian memberikan soal tes tertulis kepada siswa yang
dikerjakan secara individual. Saat mengerjakan soal tes tersebut tidak
diperbolehkan siswa untuk saling membantu temannya dalam menyelesaikan soal
tes tersebut.
Setelah pembelajaran siklus dua terlaksana hasil belajar siswa meningkat, hal ini
dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

80
75
70
65
60
55
skor

tes

dasar 1 akhir
Grafik
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Dari analisis penelitian siklus II nilai rata-rata skor dasar 66 dan dapat dilihat
pada diagram batang berwarna hijau. Setelah dilakukan tindakan nilai rata-rata siswa
meningkat yaitu 79 yang digambarkan dengan diagram batang warna merah.
Pada siklus II siswa lebih termotivasi untuk belajar karena guru lebih motivasi
siswa untuk belajar. Dari hasil penilaian pembelajaran pada siklus II hasil belajar siswa
sudah mencapai nilai yang ditargetkan yakni sudah mencapai rata-rata 75 pada
pertemuan I dan 83 pada pertemuan II keberhasilannya dengan persentase ketuntasan
kelas 73% dan 93%. Sebagai mana yang dikatakan oleh Purwanto (1996:18) bahwa
Hasil belajar siswa dapat ditinjau dari beberapa hasil kognitif yaitu kemampuan siswa
dalam pengetahuan (ingatan), pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, sintesis, dan
evaluasi.
Jadi hasil belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengingat
pelajaran yang telah disampaikan selama pembelajaran dan bagaimana siswa tersebut
bisa menerapkannya serta mampu memecahkan masalah yang timbul sesuai dengan
apa yang telah dipelajarinya.

6. Hasil belajar Siswa dengan menggunakan pendekatan STM
Penilaian merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan proses
pembelajaran. Penialaian pembelajaran IPS dilakukan secara terus menerus selama
proses

pembelajaran

berlangsung.

Melaksanakan

penilaian

khususnya

yang

berhubungan dengan hasil belajar siswa adalah salah satu kemampuan dasar yang harus
dimiliki oleh seorang guru. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan,
kemajuan, atau hasil belajar siswa selama proses pembelajaran.
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Menurut Nana (2004:111) penilaian adalah memberikan pertimbangan atau
harga terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.
Dari hasil penilaian pembelajaran pada siklus II hasil belajar siswa sudah
mencapai nilai yang ditargetkan yakni sudah mencapai rata-rata 75 pada pertemuan I
dan 83 pada pertemuan II dengan persentase ketuntasan kelas 73% dan 93%. Sebagai
mana yang dikatakan oleh M.Ngalim (1996:18) bahwa Hasil belajar siswa dapat
ditinjau dari beberapa hasil kognitif yaitu kemampuan siswa dalam pengetahuan
(ingatan), pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, sintesis, dan evaluasi.
Jadi hasil belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengingat pelajaran
yang telah disampaikan selama pembelajaran dan bagaimana siswa tersebut bisa
menerapkannya serta mampu memecahkan masalah yang timbul sesuai dengan apa
yang telah dipelajarinya dengan nilai ketuntasan pada masing-masing siswa pada siklus
I dan II dapat dilihat pada tabel dan grafik 2 di bawah ini:
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Grafik Hasil Belajar Siswa dengan Penggunaan Pendekatan STM
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BAB V
KESIMPULAN

A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan uraian-uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat
diambil simpulan sebagai beriku :
1. Perencanaan pembelajaran IPS di kelas IV SDN 01 Baringin Anam, kecamatan
Baso Kabupaten Agam dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah pendekatan
Sains Teknologi Masyarakat (STM) yang merupakan langkah pertama dilakukan di
SD tersebut khususnya kelas IV. Dalam hal guru sudah dapat memahami dan
menerapkannnya dalam kelas.
2. Pelaksanaan pembelajaran di kelas IV SDN 01 Baringin Anam, kecamatan Baso
Kabupaten Agam dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah pendekatan Sains
Teknologi Masyarakat (STM dilakukan dalam dua siklus yang berjalan dengan
baik dan lancar. Aktivitas siswa selalu meningkat pada setiap pertemuan
pembelajaran mulai siklus I ke siklus II.
3. Hasil evaluasi pada setiap akhir pembelajaran baik siklus 1 maupun 2
kecenderungan naik yang pada akhirnya dapat melampaui ketuntasan belajar
(KKM) 70 %. Proses pembelajaran IPS menggunakan pendekatan STM sudah sang
memuaskan. Hasil penelitian siklus 1 pertemuan pertama parsentase ketuntasan
nilai siswa masih 43% sedangkan pada pertemuan II presentase ketuntasan nilai
siswa naik sedikit menjadi 50%. siklus II siswa lebih termotivasi untuk belajar
karena guru lebih banyak memberikan motivasi kepada siswa. Dari hasil penilaian
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pembelajaran pada siklus II hasil belajar siswa sudah mencapai nilai yang
ditargetkan yakni sudah mencapai rata-rata 75 dimana siklus I nilai rata-rata skor
dasar 60. Setelah dilakukan tindakan nilai rata-rata siswa meningkat yaitu 66.
pembelajaran pada siklus II hasil belajar siswa sudah mencapai nilai yang
ditargetkan yakni sudah mencapai rata-rata 75 pada pertemuan I, dan 83 pada
pertemuan II keberhasilannya dengan persentase ketuntasan kelas masing-masing
73% dan 93%.
B. SARAN
Beberapa saran yang diajukan agar dapat menjd bahan pertimbangan bagi pemangku
kepentingan maupun guru di sekolah antara lain :
1.

Pendekatan STM dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD perlu dikembangkan oleh
para guru. Penerapan pendekatan STM sebaiknya dapat dicobakan pada
tingkatan/kelas lain SD.

2. Guru kelas yang sudah berpengalaman menerapkan pendekatan STM dapat
memberikan saran terhadap guru-guru kelas lain untuk menerapkannya dalam
pembelajaran IPS.
3. Kepala Sekolah hendaknya proaktif untuk mengembangkan model pembelajaran
inovatif di sekolah, termasuk pendekatan STM untuk pembelajaran IPS.
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FOTO-FOTO PENELITIAN :

Sebelum belajar dalam kelas setiap Jumat pagi siswa bergiliran memberikan Kultum di
depan teman-temannya.

Siswa Mendiskusikan Materi Teknologi Masyarakat
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