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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menghasilkan sumber 

daya manusia (SDM) berkualitas yang akan membangun bangsa. Pentingnya 

peran pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha 

sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan demikian pendidikan harus 

diarahkan untuk menghasilkan manusia berkualitas, mampu bersaing dan 

memiliki budi pekerti luhur serta moral yang baik. Sekolah sebagai  lembaga 

pendidikan formal merupakan wadah untuk melaksanakan upaya-upaya dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia di sekolah 

yaitu melalui proses pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar 

dengan hasil yang optimal.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 
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13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  pasal 19 ayat 1 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, motivasi, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Pembelajaran IPA di sekolah tidak hanya memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menguasai sekumpulan pengetahuan tetapi juga 

harus memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan potensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat 

manusia. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok 

dalam suatu proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik 

menjadi kompetensi yang diharapkan.  

Dalam praktiknya, pembelajaran yang dilaksanakan di kelas belum 

menerapkan standar pendidikan yang baik sesuai peraturan pemerintah 

sehingga pendidikan di Indonesia hasilnya belum optimal. Berdasarkan survei 

internasional PISA pada tahun 2012, Indonesia mendapatkan skor 382 dalam 

prestasi sains padahal rata-rata skor secara internasional yang ditentukan 

adalah 500. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki skor 
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di bawah rata-rata. Indonesia berada pada urutan 64 dari 65 negara (Angel 

Gurria, 2014: 5). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sains di 

Indonesia masih belum baik. PISA (Programme for International Student 

Assessment) merupakan studi internasional untuk mengukur prestasi literasi 

membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang 

diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Aspek literasi sains yang diukur 

adalah menggunakan pengetahuan dan menganalisis masalah untuk 

memahami fakta-fakta dan membuat keputusan serta perubahan yang terjadi 

pada lingkungan.  

Berdasarkan hasil penelitian dari TIMSS (Trends in Mathematics and 

Science Study) pada tahun 2011, peserta didik SMP di Indonesia mendapatkan 

skor rata- rata 406 dan menempati peringkat 40 dari 42 negara . TIMSS yang 

merupakan studi internasional tentang prestasi matematika dan sains siswa 

sekolah lanjutan tingkat pertama kelas VIII, menentukan skor rata-rata secara 

internasional yaitu 500 (TIMSS, 2011: 3). Dari skor tersebut menunjukkan 

bahwa prestasi sains siswa kelas VIII di negara Indonesia masih rendah.   

Hasil observasi di SMP 2 Depok pada 20 Oktober 2015, proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung. Proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan penyampaian materi kemudian siswa 

diberikan latihasn soal.  Dalam proses pembelajaran langsung, guru lebih 

mendominasi dalam penyampaian materi pembelajaran sehingga siswa kurang 

aktif selama mengikuti proses pembelajaran.  
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Hasil observasi ranah kognitif siswa kelas VIII semester 1 tahun ajaran 

2014/ 2015 di SMP 2 Depok menunjukkan bahwa terdapat 57,48% siswa 

yang memiliki nilai UTS IPA dibawah KKM. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ketercapaian hasil belajar dalam ranah kognitif siswa kurang optimal. 

Dari hasil observasi ranah afektif siswa, terlihat bahwa siswa kurang 

merespon dengan baik terhadap proses pembelajaran. Hal itu tercermin dari 

siswa tidak antusias untuk menanggapi pertanyaan dari guru, siswa bermain 

sendiri tanpa memperhatikan penjelasan guru bahkan ada beberapa siswa yang 

mengobrol dengan teman sebangku. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

afektif siswa kurang baik. Dari hasil observasi ranah psikomotorik terlihat 

bahwa psikomotorik siswa juga masih kurang. Hal itu terlihat saat guru 

meminta siswa untuk menunjukkan prinsip tuas pada bagian kaki, tangan, dan 

kepala. Siswa tidak dapat menunjukkan dengan gerakan yang telah 

dicontohkan guru. Guru IPA kelas VIII di SMP 2 Depok belum melakukan 

penilaian secara holistik. Penilaian yang dilakukan hanya dalam ranah 

kognitif belum disertai penilaian dalam ranah afektif dan psikomotorik.  

Proses pembelajaran IPA yang mengkaitkan antara sains, teknologi, dan 

masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dapat menjadi pilihan untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa. Salah satunya adalah pembelajaran IPA berbasis science technology 

society and methods. Pembelajaran IPA berbasis science technology society 

and methods mengacu pada standar persiapan guru IPA yang 
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direkomendasikan oleh National Science Teachers Association (NSTA) 

diantaranya adalah standards issues dan standards general skills of teaching. 

Standards issues merekomendasikan bahwa guru IPA harus mampu 

memahami isu-isu yang beredar di masyarakat dan mengajak siswa 

menganalisis isu-isu tersebut. Untuk standards general skills of teaching 

merekomendasikan bahwa guru IPA harus memiliki variasi strategi maupun 

metode dalam mengajar. Pembelajaran IPA berbasis science technology 

society and methods merupakan gabungan dari standar issues dan standar 

general skill of teaching. Model pembelajaran science technology society 

termasuk ke dalam standar isu karena kekhasan model pembelajaran ini yaitu 

adanya penyajian isu. Tahap pendahuluan pada pembelajaran dengan 

pembelajaran IPA berbasis science technology society adalah memunculkan 

isu-isu dalam kehidupan nyata yang sedang beredar di masyarakat. Science 

Methods termasuk ke dalam standar keterampilan umum mengajar karena 

metode ilmiah merupakan salah satu metode yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. Dalam standar isu, guru IPA harus siap mengambil 

keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan teknologi dan isu-

isu IPA dalam masyarakat umum.  Dalam proses penyampaian kepada siswa 

untuk memahami isu-isu di masyarakat, guru harus memiliki standar 

ketrampilan umum dalam mengajar. 

Pembelajaran IPA berbasis science technology society and methods 

adalah pembelajaran dengan menggunakan tahapan-tahapan pada model 
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pembelajaran science technology society yang dalam pelaksanan 

pembelajarannya disisipkan metode ilmiah. Penerapan model pembelajaran 

science technology society menurut Anna Poedjiadi (2010: 126) terdapat 

beberapa tahapan pembelajaran yaitu invitasi, pembentukan konsep, aplikasi 

konsep, pemantapan konsep, dan penilaian. Kekhasan dari model 

pembelajaran tersebut adalah adanya penyajian isu. Belajar mengenai isu-isu 

dimasyarakat yang berkaitan IPA dan teknologi akan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran karena 

berhubungan langsung dengan kehidupan nyata. Konsep-konsep yang 

dipelajari oleh siswa selama proses pembelajaran lebih mudah melekat dalam 

ingatan dan memiliki kebermaknaan tinggi sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) siswa.  

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah penulis uraikan, peneliti 

tertarik untuk meneliti pengaruh pembelajaran IPA berbasis science 

technology society and methods pada ketercapaian kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa SMP.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi antara 

lain sebagai berikut. 

1. Berdasarkan survei internasional PISA (Programme for International 

Student Assessment) yang merupakan studi internasional tentang prestasi 
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literasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun, 

Indonesia menempati posisi ke-64 dari 65 negara di dunia untuk mata 

pelajaran sains pada tahun 2012. Dalam literasi sains, Indonesia 

mendapatkan skor 382, padahal skor rata-rata standar internasional sebesar 

500. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang skornya berada di 

bawah rata-rata.  

2. Berdasarkan hasil penelitian dari TIMSS (Trends in Mathematics and 

Science Study) pada tahun 2011, peserta didik SMP di Indonesia 

menempati peringkat 40 dari 42 negara. Skor rata-rata yang diperoleh 

negara Indonesia adalah 406, padahal skor rata-rata internasional yang 

ditentukan oleh TIMSS pada tahun 2011 yaitu 500. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa negara Indonesia termasuk dalam kelompok negara 

yang skornya berada di bawah rata-rata. 

3. Proses pembelajaran IPA masih berpusat pada guru. Hal itu 

mengakibatkan siswa kurang berperan aktif selama proses pembelajaran. 

Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa 

dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui informasi yang 

diperolehnya atau melalui pengalaman nyata.   

4. Hasil belajar dalam ranah kognitif siswa masih rendah. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai UTS kelas VIII semester 1 tahun ajaran 2014/ 

2015 di SMP 2 Depok terdapat 57,48% siswa yang memiliki nilai IPA 

dibawah KKM. Hal tersebut berarti hanya 42,52% siswa yang mencapai 
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ketuntasan minimal. Padahal pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar sekitar 75%. 

5.  Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan ranah afektif siswa saat 

proses pembelajaran kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari tingkah 

laku siswa yang tidak antusias untuk menanggapi pertanyaan dari guru, 

tidak memperhatikan penjelasan guru bahkan ada beberapa siswa yang 

mengobrol dengan teman sebangku. Padahal hasil belajar afektif yang 

baik tampak dari perhatian terhadap pelajaran, menghargai guru dan 

teman sekelas, disiplin, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

6.  Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan ranah psikomotorik 

siswa saat proses pembelajaran kurang optimal. Hal itu terlihat saat guru 

meminta siswa untuk menunjukkan prinsip tuas prinsip tuas pada bagian 

kaki, tangan, dan kepala, siswa tidak dapat menunjukkan dengan gerakan 

yang telah dicontohkan guru. Padahal hasil belajar psikomotorik yang baik 

saat pembelajaran ditunjukkan oleh keterampilan dan kemampuan 

bertindak individu. 

7. Guru IPA di SMP 2 Depok belum melakukan penilaian hasil belajar IPA 

secara holistik karena guru hanya melakukan penilaian dalam ranah 

kognitif saja. Seharusnya, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah agar permasalahan menjadi lebih fokus 

dilakukan pembatasan masalah yaitu masalah nomor 3, 4, 5 dan 6. Masalah 

nomor tiga yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Guru berperan 

sebagai sumber utama pengetahuan.  Saat proses pembelajaran siswa kurang 

berani mengutarakan ide atau gagasan sehingga sikap dan keterampilan 

kurang berkembang. Masalah empat, lima dan enam yaitu hasil belajar IPA 

dalam ranah kognitif, afektif dan pskikomotorik siswa masih kurang optimal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science technology 

society and methods pada hasil belajar kognitif siswa kelas 8 SMP 2 

Depok? 

2. Bagaimana pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science technology 

society and methods pada hasil belajar afektif siswa kelas 8 SMP 2 Depok? 

3. Bagaimana pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science technology 

society and methods pada hasil belajar psikomotorik siswa kelas 8 SMP 2 

Depok? 
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4. Bagaimana pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science technology 

society and methods pada hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa kelas 8 SMP 2 Depok? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science 

technology society and methods pada hasil belajar kognitif siswa kelas 8 

SMP 2 Depok. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science 

technology society and methods pada hasil belajar afektif siswa kelas 8 

SMP 2 Depok. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science 

technology society and methods pada hasil belajar psikomotorik siswa 

kelas 8 SMP 2 Depok. 

4. Untuk mengetahui pengaruh  pembelajaran IPA berbasis science 

technology society and methods pada hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa kelas 8 SMP 2 Depok. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Bagi Calon Guru. 

a. Sebagai sarana untuk melatih diri dalam mengelola kelas. 

b. Sebagai sarana untuk memberikan variasi dalam penggunaan model 

pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

Memberikan suasana pembelajaran yang lebih kondusif sesuai 

dengan hakikat IPA dan menyenangkan bagi siswa. 

3. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk melakukan 

pembelajaran IPA berbasis science technology society and methods pada 

hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 

 


