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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Model Pembelajaran SETS ( Science, Environment, 

Technology, Society). 

1.  Pengertian Model Pembelajaran SETS  

             Secara Umum istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

diinginkan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian 

lain model juga di artikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda yang 

sesungguhnya. Istilah model di gunakan untuk menunjukkan pengertian yang 

pertama sebagai kerangka konseptual atas dasar pemikiran tersebut maka yang 

di maksud dengan” Model belajar mengajar “ adalah kerangka konseptual dan 

prosedur yang sistem dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu.
11

  

Menurut Soekamto,dkk. Mengemukakan bahwa model pembelajaran 

adalah Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar.
12

 

 

                                                             
           

11
 Abdul Majid,.Strategi Pembelajaran, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)  h. 13 
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 Ibnu Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan Kontekstual (  

Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014),h. 24 
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            Istilah model pembelajaran amat dekat dengan strategi pembelajaran. 

Sofan amri dalam bukunya mendefinisikan Strategi, metode, pendekatan dan 

teknik pembelajaran.
13

 Istilah model di gunakan untuk menunjukkan pengertian 

yang pertama sebagai kerangka konseptual atas dasar pemikiran tersebut maka 

yang di maksud dengan” Model belajar mengajar “ adalah ketercapaiannya 

prosedur yang sistem dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar yang di harapkan. 

             Istilah Sains Tekhnology Masyarakat merupakan terjemah dari bahasa 

inggris “ Science Teknoloy society “ yang pada awalnya di kemukakan oleh john 

ziman dalam bukunya Teaching and Learning About Science Society 

Pembelajaran Science Tekhnology Society berarti menggunakan Tekhnology 

sebagai penghubung antara sains dan masyarakat.
14

 Sedangkan istilah SETS  

berkembang dari istilah Science, Technology, Society (STS). Berdasarkan sejarah 

perkembangan pendidikan IPA di Amerika, istilah STS muncul pada akhir 

revolusi pertama pendidikan IPA di Amerika yaitu sekitar tahun 1978. Suyono, 

menyatakan bahwa mulanya STS memang tidak di kaitkan dengan lingkungan, 

tetapi setelah gencarnya dampak negatif implementasi teknologi dan eksploitasi 

alam besar-besaran oleh manusia terhada lingkungan, yang muncul berupa 

berbagai macam pencemaran lingkungan ( Environmental pollution ) terutama 

pada era 1970-an, maka pembelajaran ini kemudian menyisipkan kata 

                                                             
            

13
  Nurdyansyah, Inovasi Model Pembelajaran sesuai kurikulum 2013 ( Sidoarjo : 

Nizamia Learning Center, 2016 ),h. 19 

            
14

 Anna Poedjiadi, Sains Tekhnology Masyarakat Model Pembelajaran Kontekstual 

Bermuatan Nilai, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2010 ), h. 99 



13 
 

 

lingkungan ( Environment ) diantara sains dan teknologi.
15

 Sejumlah istilah di 

gunakan oleh para pendidik dan praktisi pendidikan, istilah Science Technology 

Society yang di terjemahkan menjadi sains, teknologi, masyarakat. Di singkat 

sebagai STM, SATEMAS atau ITM, ada yang menyebut SET ( Science, 

Environment,Technology). Serta SETS ( Science, Environment,Technology, 

Society ) yang di singkat salingtemas namun pada hakikatnya esensinya sama. 

             Sutarno mengemukakan pendekatan SETS memiliki kepanjangan sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. Secara mendasar, dapat dikatakan 

bahwa setelah menggunakan pendekatan ini siswa akan memiliki kemampuan 

memandang suatu cara terintegrasi dengan memperhatikan keempat unsur 

salingtemas, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang pengetahuan yang dimiliki. Urutan ringkasan pendekatan ini membawa 

pesan bahwa untuk menggunakan Sains (S-pertama), ke bentuk teknologi (T) 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (S-kedua) diperlukan pemikiran 

tentang berbagai implikasinya pada lingkungan (E) secara fisik maupun mental. 

Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan arah pendekatan SETS yang 

relatif memiliki kepedulian terhadap lingkungan kehidupan atau sistem 

kehidupan (manusia). Hal ini berarti bahwa pemahaman kita mengenai 

lingkungan, haruslah menyeluruh dan memahami adanya hubungan antara 

konsep sains dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan, menjadi bagian penting dalam 

pengembangan pembelajaran di era seperti sekarang ini. 

                                                             
               

15
  Suyono, Implementasi Belajar dan Pembelajaran, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 73  
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 Model pembelajaran SETS  Menurut Poedjiadi, Bahwa pembelajaran 

SETS berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains, 

lingkungan dan masyarakat.
16

 Menurut Binadja, SETS  merupakan praktik 

nyata proses pembelajaran yang di situ visi SETS diterapkan dalam proses 

pembelajarannya.
17

 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dimaknai 

bahwa pembelajaran SETS dilaksanakan dengan mengangkat topik yang akan 

di bahas kemudian menghubungkannya antara sains,teknologi dan 

hubungannya dengan manfaat di masyarakat serta dampak yang terjadi bagi 

lingkungan Model pembelajaran SETS  ialah penggabungan antara konsep sains 

yang dipelajari dan implikasinya terhadap lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. Pengetahuan yang dipahaminya secara mendalam itu 

memungkinkan mereka memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya dalam 

kehidupan sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

 Fokus pengajaran SETS  Adalah mengenai bagaimana cara membuat 

siswa dapat melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan sains, 

lingkungan,teknologi,dan masyarakat yang saling berkaitan.
18

 Meminta siswa 

melakukan penyelidikan berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mengembangkan lebih jauh pengetahuan yang telah di peroleh agar dapat 

menyelesaikan masalah yang di perkirakan timbul di sekitar kehidupannya. 

menurut Euis Yuniastuti, unsur-unsur SETS tidak dapat di pisahkan satu sama 

                                                             
              

16
 Anna Poedjiadi, Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual 

Bermuatan Nilai. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010 ) , h. 68 

              
17

 Achmad Binadja. Program Studi Pendidikan IPA ( Bervisi SETS ) Pemikiran dalam 

SETS ( Science , Environment, Technology and Society). Semarang: PPS UNNES. 2015 

              
18

 Euis Yuniastuti, Pengaruh Model Pembelajaran SETS ( Science,Environment, 

Technology and Society ) Terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP kartika V-I Balikpapan 

Tahun Pelajaran 2015/2016, Jurnal Sains Terapan No. 2 VOL. 1, ISSN 2406 - 8810  
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lain, terlepas dari fokus perhatian, guru dan siswa yang menghadapi pelajaran 

sains dapat melihat bentuk keterkaitan dari ilmu yang dipelajarinya ( sains ) di 

kaitkan dengan unsur lain SETS. Keterkaitan antara unsur SETS  dengan sains 

sebagai fokus perhatian di tunjukkan oleh gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 2.1 Hubungan Unsur-Unsur SETS dengan fokus pada sains 

 Pada gambar tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa 

pembelajaran SETS Mempunyai makna dimana pembelajaran sains yang dapat 

dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain, yakni lingkungan,teknologi,dan 

masyarakat. Sains tidak berdiri sendiri dimasyarakat karena keterkaitan dan 

ketergantungan pada unsur-unsur tersebut.Dalam konteks SETS, Perkembangan 

sains dianggap dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, teknologi yang 

merupakan kepentingan dan harapan bagi masyarakat.
19

 

 Berdasarkan pendapat diatas, dapat dimaknai bahwa model pembelajaran 

SETS Adalah pembelajaran yang memilik   hubungan    kejadian nyata yang 

                                                             
19

 Abdul Kadir, perbandingan pengetahuan lingkungan dan sikap peserta didik dalam 

penerapan model pembelajaran SETS dan Konvensional. Al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian, Vol 

11, No 2, November 2016  
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ada dalam kehidupan sehari-hari ( Bersifat kontekstual ) dan komprehensif ( 

Terintegrasi antara keempat komponen SETS ). 

           Binadja Menyatakan bahwa Tujuan dari Model SETS di antaranya Yaitu  

a. Lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan 

bukan pengajaran 

b. Memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi  

c. Memperhatikan siswa sebagai makhluk hidup yang memiliki 

keinginan dan tujuan Mengambil bagian terbesar pada pengalaman 

peserta didik dalam proses pembelajaran 

d. Memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

terhadap alam dan segala hal 

e. Pendidikan memperhatikan model mental peserta didik 

f. Menekankan pentingnya kinerja dan pemahaman ketika memulai 

pembelajaran 

g. Mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan 

dengan guru dan sesama pelajar secara bersama ( cooperatif ) 

h. Melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya 

i. Mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik 

j. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun 

pengetahuan baru , pemahaman serta pengalaman yang sebenarnya 
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berlandaskan pada pengetahuan yang telah di milikinya ( Metode 

Konstruktivisme ).
20

 

                    Melihat dasar pijakan pengembangan pendekatan STM ( Science 

Tekhnology  Masyarakat ) tersebut, maka tidak berlebihan kiranya jika Model 

pembelajaran SETS ( Science Enviroment Technology Society ) dalam 

pembelajaran IPA layak dimunculkan sebagai upaya meningkatan life skills 

peserta didik. Selain itu, aspek sikap ilmiah sebagai domain keempat dalam 

literasi sains dan teknologi juga memiliki keterkaitan dengan model 

pembelajaran SETS ( Science Enviroment Technology Society ) yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

       Pertama, pembelajaran IPA dengan menggunakan model STM dapat 

mengeksplorasi rasa ingin tahu siswa terhadap isu sains dan teknologi yang ada 

di lingkungan melalui tahap penggalian isu-isu sains dan teknologi. Kedua, pada 

tahap percobaan siswa di arahkan untuk melaporkan apa yang terjadi secara 

aktual di lingkungan sekitar serta membuat kesimpulan. Hasil penelitian Harms 

dan Yager dalam Iskandar menunjukkan bahwa pembelajaran sains dengan 

pendekatan STM dapat memenuhi kebutuhan pribadi siswa, dapat di pakai untuk 

memecahkan masalah dalam masyarakat, dan dapat meningkatkan wawasan 

siswa tentang karir. 

Selain itu, penerapan Model SETS dalam pembelajaran dapat mengembangkan 

keterampilan Kognitif, keterampilan afektif, dan psokomorik.
 21

 

                                                             
            

20
 Siti Qomariah dkk, “ Penerapan Pendekatan SETS  ( Science Enviroment Teknhology 

Society Dalam Pembelajaran Biologi Berbasis IMTAQ Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Konsep Pencemaran Lingkungan Di SMA  NEGERI 8 KOTA CIREBON “. Jurnal  

Scientiae Educatia : Vol. 5 , No. 1 ( 2015 ). h. 3 
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Secara tidak langsung Anna menjelaskan bahwa penerapan model SETS 

memiliki manfaat untuk mengembangkan keterampilan kognitif,afektif dan 

psikomotorik siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Keterlibatan Keterampilan Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotorik siswa dalam Model SETS. 

Menurut Poedjiadi, Kelima ranah yang terlibat dalam proses pembelajaran SETS 

dirincikan sebagai berikut. 

a. Ranah  konsep meliputi konsep-konsep, fakta, hukum, teori yang di 

gunakan oleh para ilmuwan. 

b. Ranah proses meliputi hal-hal yang berhubungan dengan cara 

memperoleh ilmu atau produk sains, seperti melakukan observasi. 

                                                                                                                                                                    
21 Anna Poedjiadi, Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual 

Bermuatan Nilai. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010 ) , h. 131 
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c. Ranah kreatifitas meliputi kombinasi obyek dan ide atau gagasan dengan 

cara  yang baru, masalah menyelesaikan masalah, mendesain alat. 

d. Ranah sikap meliputi sikap positif terhadap ilmu dan para ilmuwan.. 

e. Ranah aplikasi dan keterkaitan meliputi menunjukkan contoh-contoh 

konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan. 

     Dari kelima ranah tersebut dapat  di simpulkan bahwa dalam 

penerapannya pembelajaran SETS tersebut guru tidak hanya memperhatikan dari 

segi kognitifnya namun keterampilan afektif dan psikomotorik perlu 

diperhatikan. 

 Tujuan model pembelajaran SETS di kemukakan oleh poedjiadi, agar 

siswa memiliki literasi sains dan teknologi.
22

 Untuk itu dapat disimpulkan  

bahwa tujuan pembelajaran SETS  yaitu membantu siswa dalam memahami 

sains, perkembangan sains dan teknologi manfaat serta dampaknya terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Selain itu juga memberikan pemahaman peranan 

masyarakat dalam perkembangan sains dan teknologi itu sendiri. 

2. Karakteristik / Ciri-ciri Model  SETS  

              Menurut Fajar yang di kutip oleh Sitiatava Rizema Putra, pada 

umumnya  Science Environment Technology & Society memiliki karakteristik 

atau ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepenStingan 

dan dampak 

                                                             
22

 Anna Poedjiadi, Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual 

Bermuatan Nilai. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010 ) , h. 84 
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b. Pengunaan sumber daya setempat ( manusia, benda dan lingkungan ) 

untuk mencari informasi yang dapat diigunakan dalam memcahkan 

masalah. 

c. Keikut sertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi yang 

bisa diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dala kehidupan 

sehari-hari. 

d. Perjuangan belajar diluar 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 test. 

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 

dapat di identifikasikan. 

j. Identifkasi sejauh mana sains dan teknologi berdampak dimasa depan  

k. Kebebasan atau otonom dalam proses belajar.
23

  

3. Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran SETS  

            Sintak dalam model pembelajaran SETS ( Science Enviroment 

Technology Society ). 
24

 Tergambar dalam skema di bawah ini. 

                                                             
          

23
 Ibid., h. 143-144 
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Gambar 2.3 Sintak Model SETS 

          Adapun penjelasan mengenai masing-masing tahapan dalam model 

pembelajaran SETS sebagai berikut :  

a. Tahap 1, Pada tahap ini merupakan kegiatan pendahuluan berupa invitasi 

dan apersepsi terhadap siswa tentang isu terkait sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. Pada tahap ini guru memberikan isu       

aktual yang sedang berkembang dimasyarakat sekitar yang dapat di 

pahami peserta didik dan dapat merangsang siswa untuk mengatasinya. 

                                                                                                                                                                    
          

24
 Nur Khasanah , „‟ SETS ( Science Enviroment Tekhnology And Society )Sebagai 

pendekatan Pembelajaran IPA Modern pada kurikulum 2013 „‟ Jurnal Pendidikan 

Biologi,Pendidikan Geografi,Pendidikan Sains, PKLH-FKIP UNS : (2013). h. 275 
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Guru juga bisa menggali pengetahuan dari siswa yang ada kaitannya 

dengan materi yang akan di bahas. 

b. Tahap 2, Proses pembentukan konsep, pada tahap ini siswa di harapkan 

memahami apakah analisis isu dan penyelesaian terhadap permasalahan 

yang telah dikemukakan diawal pembelajaran telah sesuai atau belum 

kemudian siswa menganalisis dan mendiskusikan cara pemecahan 

masalah. 

c. Tahap 3, Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan konsep yang 

telah di peroleh. Dalam hal ini siswa mengadakan aksi nyata dalam 

menghadapi masalah yang muncul dalam tahap invitasi. 

d. Tahap 4, Guru memberikan umpan balik / penguatan terhadap konsep 

yang diperoleh siswa, dengan demikian model SETS dapat membantu 

siswa dalam mengetahui sains, teknologi yang digunakannya serta 

perkembangan sains dan teknology dapat berpengaruh terhadap 

Lingkungan dan masyarakat. 

e. Tahap 5, penilaian, Tahap ini merupakan tahapan terakhir yang di 

lakukan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa setelah proses 

kegiatan pembelajaran.
25

 

            Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan 

pembelajaran SETS yaitu membantu siswa dalam memahami sains, 

perkembangan dan teknologi serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat 

                                                             
25

 Anna Poedjiadi, Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual 

Bermuatan Nilai. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010 ) , h. 127 
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pembelajaran SETS bertujuan memberikan pemahaman terhadap siswa tentang 

peranan masyarakat dalam perkembangan sains dan teknologi itu sendiri. Selain 

itu, model pembelajaran SETS dalam meningkatkan Scientifik Literacy siswa. 

Oleh karena itu sangat penting penerapan model pembelajaran SETS Pada 

pembelajaran IPA untuk meningkatkan Scientifik Literacy. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran SETS ( Science 

Enviroment Technology Society ). 

              Model pembelajaran SETS Sebagai salah satu alternatif yang dapat di 

gunakan dalam menyampaikan materi pelajaran selama proses pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kelemahan. 

a. Kelebihan Model Pembelajaran SETS  

1) Dapat meningkatkan keterampilan inquiry, pemecahan, dan 

keterampilan proses. 

2) Dapat mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan 

psikomotorik. 

3) Model pembelajaran SETS dapat dijangkau oleh siswa didalam kelas 

karena dirasa siswa lebih menarik, nyata, dan Aplikatif. 

4) Dapat meningkatkan aktifitas belajar 

b. Kelemahan Model Pembelajaran SETS 

1) Apabila dirancang dengan baik memakan waktu lebih lama bila di 

bandingkan dengan model-model lain 

2) Bagi guru tidak mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap 

pendahuluan yang terkait dengan topik yang dibahas atau dikaji, 
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karena hal ini memerlukan adanya wawasan luas dari guru dan 

melatih tanggap terhadap masalah lingkungan. 

3) 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 kreatifitas seseorang.
26

 

B.  Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian belajar 

 Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap 

orang. Pengetahuan, keterampilan dan sikap terbentuk dan berkembang melalui 

pendidikan baik formal maupun non formal, oleh karena itu masalah bukan 

hanya di sekolah tetapi merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga 

berhasil tidaknya tujuan pendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses 

yang dilakukan pelajar itu sendiri. Slameto dikutip oleh Heri Gunawan, 

mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Syah, dikutip oleh Heri Gunawan, mengatakan bahwa belajar 

adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. Sardiman  juga dalam buku Heri Gunawan menyatakan bahwa 

“belajar merupakan suatu perubahan tingkah 

                                                             
            26

 Anna Poedjiadi, Sains Teknology Masyarakat ( Metode pembelajaran kontekstual 

bermuatan nilai ), PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. h. 137 
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 laku atau penampilan denganserangkaian  kegiatan seperti membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya”.
27

 

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari latihan pengalaman individu akibat interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil perbuatan yang 

dilakukan selama kegiatan belajar berlangsung, seseorang siswa yang berupa 

kebiasaan, kecakapan, atau bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh 

karena itu, guru dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat 

mendesain pembelajaran yang aktif dan menarik perhatian siswa.           

2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah nilai hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan 

usaha belajar, hal ini sejalan dengan uraian bahwa hasil adalah merupakan suatu 

bukti keberhasilan usaha yang dicapai. Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil 

belajar siswa adalah “Tingkat pencapaian yang berhasil diraih oleh siswa setelah 

terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu tertentu dimana untuk 

mengetahuinya dengan menggunakan alat tes berupa tes hasil belajar”.
28

 

Hasil belajar adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

keberhasilan rencana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mempelajari materi, sehingga 

terjadi perubahan pada diri siswa itu sendiri. Pola tingkah laku tersebut terlihat 

                                                             
27

Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ( Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.105. 
28

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), h. 24. 



26 
 

 

pada perubahan reaksi dan sikap siswa secara fisik maupun mental.
29

 Sedangkan 

menurut Nasution dalam Iskandar menyatakan“hasil belajar adalah perubahan 

pada individu, tidak hanya mengenai pengetahuan, tapi juga membentuk 

kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar”.
30

 

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam tiga 

ranah (domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain afektif 

atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan.Sehubungan dengan itu, 

Gagne dalam Sudjana, mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima 

macam antara lain: 

a. Hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem 

lingsikolastik. 

b. Strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang 

dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan memecahkan 

masalah. 

c. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki 

seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah 

laku terhadap orang dan kejadian. 

d. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. 

e. Keterampilan motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk 

lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang.
31
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Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu pencapaian bentuk perubahan tingkah laku pada 

diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu 

tertentu. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena 

itu, dengan keberhasilan pencapaian kemampuan peserta didik maka dapat 

dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Pada dasarnya hasil belajar merupakan pencapaian dari suatu proses yang 

terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, di dalamnya 

terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi, tinggi rendahnya hasil 

belajar siswa.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Fisiologis, secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 

cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta 

didik dalam menerima materi pelajaran.  

2) Faktor Psikologis, setiap individu dalam hal ini peserta didik pada 

dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal 

ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis 
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meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, 

kognitif dan daya nalar peserta didik.  

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Lingkungan, faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil 

belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. 

Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara 

akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran 

pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang 

cukup untuk bernafas lega. 

2) Faktor Instrumental, faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar 

yang diharapkan.Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, 

sarana prasarana dan guru.
32

 

Dari beberapa penjelasan di atas, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa baik itu secara internal maupun eksternal. 

Dalam hal ini, tujuan akhir atas dilaksanakannya kegiatan pembelajaran adalah 

untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang baik, walaupun pada dasarnya 

peserta didik memliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda dalam menerima 

materi pembelajaran, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik 

akan menambah perhatian, minat, dan motivasi belajar siswa serta tidak terlepas 

dari lingkungan tempat proses pembelajaran itu berlangsung harus kondusif, 
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nyaman, bersih, sehingga peserta didik rileks dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

C. Deskripsi Pembelajaran IPA 

1. Pengertian Pembelajaran IPA 

 IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang faktual baik berupa kenyataan atau kejadian 

atau hubungan sebab akibatnya.  

 Pembelajaran IPA adalah Interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berbentuk kompetensi yang telah di tetapkan. 

 Pembelajaran IPA di SD sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hakekat 

IPA, bahwa IPA dapat di pandang sebagai produk, proses dan sikap, maka dalam 

pembelajaran IPA di SD harus memuat tiga di mensi IPA tersebut. Pembelajaran 

IPA tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta, konsep dan prinsip tentang 

alam tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah, melatih 

kemampuan berfikir kritis dan mengambil kesimpulan melatih bersikap objektif, 

bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Model pembelajaran IPA 

yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar adalah model pembelajaran yang 

menyesuaikan situasi belajar siswa dengan situasi kehidupan nyata di 

masyarakat. Siswa di beri kesempatan untuk menggunakan alat-alat dan media 

belajar yang ada di lingkungan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 
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2. Tujuan Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA di SD di tujukan untuk memberi kesempatan siswa 

memupuk rasa ingin tahu secara alamiah, mengembangkan kemampuan bertanya 

dan mencari jawaban atas fenomena alam berdasarkan bukti,SD/MI Berdasarkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran tuhan yag maha esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaanya, 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, Teknologi 

dan masyarakat, 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan dan  

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 
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D.  Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian Relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

                                                             
33

  Abdul Kadir,  perbandingan pengetahuan lingkungan dan sikap peserta didik dalam 

penerapan Model pembelajaran Sets dan Konvensional. Al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian, vol 

11, no.2, November 2016 
34  Siti Qomariah dkk, “ Penerapan Pendekatan SETS  ( Science Enviroment 

Teknhology Society Dalam Pembelajaran Biologi Berbasis IMTAQ Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Konsep Pencemaran Lingkungan Di SMA  NEGERI 8 KOTA CIREBON “. 

Jurnal  Scientiae Educatia : Vol. 5 , No. 1 ( 2015 ). h. 3 

No Penelitian 

Relevan 

Persamaan Perbedaan 

1. Abdul 

Kadir
33

 

Penelitian ini membandingkan antara 

model SETS  dan konvensional. 

Penelitian ini juga menggunakan 

model SETS  Hasil penelitian ini, 

yaitu model pembelajaran SETS 

Efektif meningkatkan pengetahuan 

dan sikap lingkungan peserta didik di 

MTSN 1 Kota Kendari. 

Subyek penelitian Abdul Kadir 

yaitu, peserta didik kelas VII-2 ( 

Kelas Eksperimen ) dan kelas 

kontrol di MTSN 1 Kendari. 

Sedangkan subyek penelitian 

ini, yaitu pada Kelas V di SD 

Negeri Poasaa .penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode 

Ekperimen. Sedangkan jenis 

penelitian ini, yaitu PTK. 

2. Siti 

Qomariah
34

 

penelitian tersebut terletak pada 

Model yang di gunakan yaitu Model 

SETS ( 

penelitian yang di lakukan oleh 

Siti Qomariah Yaitu terletak  

Pada subyek penelitian dan 
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35  Euis Yuniastuti, Pengaruh Model Pembelajaran SETS ( 

Science,Environment, Technology and Society ) Terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMP kartika V-I Balikpapan Tahun Pelajaran 2015/2016, Jurnal Sains Terapan No. 2 

VOL. 1, ISSN 2406 - 8810  

Science,Environment,Tekhnology,So

ciety ) Dan sama-sama menggunakan 

Variabel tentang peningkatan hasil 

belajar sebagai faktor yang diteliti. 

lokasi tempat penelitian. 

Penelitian Siti Qomariah 

Mengambil pokok bahasan 

Materi IPA  Dengan Lokasi 

Tempat Penelitian  Yaitu SMA 

Negeri 8 Kota Cirebon. 

Sedangkan penelitian ini di 

lakukan di SD Negeri Poasaa 

Kelas V Kota Unaaha 

3. Euis 

Yuniastuti
35

 

Penelitian ini yakni peningkatan 

Hasil Belajar siswa dan penerapan 

model pembelajaran SETS 

.Penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antara model pembelajaran SETS  

Terhadap hasil belajar Biologi siswa 

kelas VII Semester II SM Kartika V-

1 Balikpapan pada materi 

pencemaran tahun ajaran 2014/2015. 

Subyek penelitian Euis 

Yuniastuti berasa di kelas VII 

SMP Kartika V-I Balikpapan 

pada mata pelajaran Biologi. 

Sedangkan 

 penelitian ini di lakukan di 

kelas V SD Negeri Poasaa 

pada Mata Pelajaran IPA. Jenis 

penelitian Euis adalah 

Penelitian Kuantitatif 

sedangkan penelitian ini PTK 
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E.   Kerangka Pikir 

Adapun Kerangka fikir penelitian yang dilakukan adalah menggunakan 

model pembelajaran SETS ( Science, Environment, Technology, Society ) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Kelas V Di SD 

Negeri Poasaa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

 Bagan Kerangka Pikir

Kondisi Awal 

 

Kondisi Akhir 

 

Tindakan 

 

1. Partisipasi aktif belajar siswa 

masih kurang pada saat proses 

pembelajaran pada  mata 

pelajaran IPA 

2. Sulit memahami  materi 

pembelajaran. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa 

yang tidak mencapai KKM 

 

Menggunakan model pembelajaran 

SETS ( Science, Environment, 

Technology, Society ) 

Hasil belajar siswa 

meningkat 

 

1. Siswa berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran. 

2. Mudah menerima materi 

pembelajaran. 

3. Dapat meningkatkan minat 

belajar siswa. 


