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ABSTRAK 

 

Helmi Marinti, NIM. 15010104079 “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui 

Model Pembelajaran SETS ( Sains Environment Technology Society ) Di SD 

Negeri Poasaa Kecamatan Unaaha Kab Konawe”dibimbing oleh Jumardin La 

Fua, S.Si., M.si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran SETS. Adapun masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada apakah model pembelajara SETS ( Sains, Environment, Technology, 

Society )  pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD 

Negeri Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe dan bagaimana peningkatan hasil 

belaja IPA melalui model pembelajaran SETS( Sains, Environment, Technology, 

Society ) Di SD Negeri Poasaa Kec. Unaaha Kab. Konawe? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yang dilakukan 

dengan empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi serta 

melakukan refleksi, dimana teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan SETS ( 

Sains,Environment, Technology, Society ) dengan lembar observasi aktifitas guru 

dan siswa. 

Penerapan model SETS ( Sains,Environment, Technology, Society ) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas guru serta aktivitas siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari persentase setiap siklus. Hasil observasi aktivitas guru pada 

siklus I pertemuan pertama sebesar 57,95% sedangkan pertemuan kedua mencapai 

64,77%. Siklus II pertemuan pertama 73,86% dan pertemuan kedua mencapai 

87,5%. Hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan pertama mencapai 

53,33% sedangkan pertemuan kedua mencapai 58,33%. Siklus II pertemuan 

pertama mencapai 71,67 dan pertemuan kedua mencapai 78,33%. Hasil belajar 

siswa sebelum tindakan mencapai 22,22% dengan nilai rata-rata sebesar 56,66. 

Persentase hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 72,22% dengan rata-rata 

sebesar 75. Hasil belajar siswa pada siklus II meningkat secara signifikan yaitu 

dengan persentase 94.44% dengan nilai rata-rata 83,05. Adapun persentase 

peningkatan dari pra siklus ke siklus I adalah 32,35% sedangkan persentase 

peningkatan dari siklus I ke siklus II adalah 10,74%. 
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