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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

1. Pengertian, Karakteristik, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) 

a. Pengertian IPA 

Menurut Sujana (2013, hlm. 25) pada dasarnya ilmu pengetahuan alam 

(IPA) atau sains yaitu 

... mempelajari mengenai gejala alam beserta isinya sebagaimana adanya, 

serta terbatas pada pengalaman manusia. Dalam usahanya menafsirkan 

gejala alam tersebut, manusia berusaha untuk mencari penjelasan tentang 

berbagai kejadian, penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya dengan 

menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah inilah yang merupakan 

jembatan antara penjelasan secara teoritis dengan pembuktian secara 

empiris. 

Pada hakikatnya IPA dipandang sebagai proses dan produk. IPA dikatakan 

sebagai proses karena di dalamnya diperlukan adanya suatu proses atau cara-cara 

tertentu yang bersifat analitis, cermat dan lengkap, serta menghubungkannya 

dengan gejala alam yang satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu 

kesimpulan. IPA sebagai proses meliputi cara memperoleh, mengembangkan dan 

mengaplikasikan pengetahuan yang mencakup cara kerja, berpikir, memecahkan 

masalah, dan bersikap. Sedangkan IPA dikatakan sebagai produk karena 

didalamnya memahami gejala-gejala alam yang berupa prinsip, konsep, hukum, 

teori dan fakta yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai gejala alam yang 

terjadi.  

b. Karakteristik Pendidikan IPA 

Karakteristik pendidikan IPA sebagai produk atau isi mencakup fakta, 

konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori IPA. Jadi pada hakikatnya IPA terdiri 

dari tiga komponen, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Hal ini 

berarti bahwa IPA merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran 

dalam mempelajari gejala-gejala alam yang belum dapat direnungkan, tidak hanya 

terdiri atas kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang harus dihapal. 

IPA menggunakan apa yang telah diketahui untuk memahami ilmu lain yang
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belum diketahui. Suatu masalah yang telah dirumuskan dan kemudian berhasil 

dipecahkan akan memungkinkan IPA untuk berkembang secara dinamis, sehingga 

kumpulan pengetahuan sebagai produk juga bertambah. 

c. Tujuan Pendidikan IPA 

Setiap mata pelajaran tentu mempunyai tujuan tertentu dalam 

pembelajarannya. Tujuan pembelajaran IPA yang tertuang dalam KTSP adalah 

untuk memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 

belajar IPA siswa dapat mengetahui keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam. 

Hal tersebut akan mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang  saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, serta masyarakat. Kemudian siswa akan mengembangkan pengetahuan 

dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

permasalahan di kehidupan sehari-hari. Siswa juga akan mengembangkan 

keterampilan proses untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kemudian kesadaran 

siswa akan lebih meningkat untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, 

serta melestarikan lingkungan alam sebagai ciptaan Tuhan. Pembelajaran IPA 

juga sebagai bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs (Sujana, 2013). 

d. Ruang lingkup IPA 

Menurut Asy’ari (2006, hlm. 24) secara rinci rusng lingkup materi sains di 

SD terbagi dalam 5 topik yaitu: 

1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yang meliputi manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan, 

2) benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya, yang meliputi cair, padat 

dan gas, 

3) energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana, 

4) bumi dan alam semesta, meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya, dan  

5) Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat (salingtemas) merupakan  

penerapan konsep sains dan masyarakat melalui pembuatan suatu karya 

teknologi sederhana. 
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2. Hakikat IPA sebagai Produk, Proses dan Sikap 

a. IPA sebagai produk 

Sains sebagai produk karena isi dari sains merupakan kegiatan empiris dan 

analitis yang dilakukan oleh para ahli. Produk sains berisi tentang fakta, prinsip, 

hukum, konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami 

alam serta fenomena yang terjadi di dalamnya (Sujana, 2013). 

b. IPA sebagai proses 

Sains sebagai proses biasanya identik dengan keterampilan untuk mengkaji 

fenomena alam melalui cara tertentu untuk mengkaji fenomena- fenomena alam 

melalui cara tertentu untuk memperoleh ilmu serta perkembangan ilmu 

selanjutnya. Selain itu konsep yang dapat digunkan akan bertahan lama dan dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Sujana, 

2013). 

c. IPA sebagai sikap ilmiah 

Sikap ilmiah berbeda dengan sikap terhadap sains. Sikap ilmiah adalah 

sikap ilmuan untuk mencari kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, 

sedangkan sikap terhadap sains adalah kecenderungan seseorang terhadap sains 

(Sujana, 2013).  

3. Materi Pencemaran Air 

a. Perusakan dan pencemaran lingkungan 

Perusakan dan pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh hal-hal 

berikut. 

1) Perusakan lingkungan karena peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, 

gempa bumi, topan, dan kemarau panjang,  

2) Pencemaran air, tanah, dan udara. 

b. Manfaat air bagi kehidupan manusia 

Air merupakan salah satu kebutuhan utama manusia di muka bumi ini. 

Manusia menggunakan air untuk memenuhu kebutuhan sehari-harinya. Air yang 

kita gunakan sehari-hari adalah berasal dari sumber air di antaranya yaitu sumur 

tradisional, sumur pompa, dan perusahaan air minum (PAM) yang merupakan 

sumber air buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. 
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Selain untuk minum air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan 

menyiram tanaman (Sulistyanto, 2008). 

c. Cara mengatasi pencemaran air 

Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan oleh masyarakat sebagai cara 

mengatasi pencemaran air adalah: 

1) menggunakan air dengan bijaksana yaitu mengurangi penggunaan air untuk 

kegiatan yang kurang berguna dan digunakan dalam jumlah yang tepat, 

2) mengurangi penggunaan detergen, sebisa mungkin memilih detergen yang 

ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat, 

3) kurangi menggunakan obat-obatan kimia berbahaya seperti pestisida dan obat 

nyamuk cair merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air, 

4) tidak menggunakan sungai untuk mencuci kendaraan, memandikan hewan 

ternak dan sebagai tempat cuci kakus, 

5) tidak membuang sampah rumah tangga di sungai. Kelola sampah rumah 

tangga dengan baik dan usahakan menanam pohon di pinggiran sungai,  

6) tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak menjadi 

tercemar, 

7) mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk 

meningkatkan konservasi air bawah tanah, dan 

8) menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah.  

d. Pencemaran air 

Pencemaran air adalah berubahnya keadaan di suatu tempat penampungan 

air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Selain 

mengalirkan air juga mengalirkan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat 

membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air 

tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran 

pembuangan air hujan dan air limbah, dan berpotensi sebagai objek wisata. 

Pada penelitian yang menggunakan model Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) ini akan dibahas pencemaran air yang terjadi saat ini. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Lautan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah
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( 
(sumber : www.google.com) 

Gambar 2.1 

Contoh pencemaran air dekat pabrik tekstil 

 

 
(sumber : www.google.com) 

Gambar 2.2 

Contoh pencemaran air dekat pabrik  
 

4. Pengertian model pembelajaran 

Poedjiadi (2005, hlm. 119) menyatakan bahwa “Model pembelajaran 

merupakan rencana, pola atau pengaturan kegiatan guru dan peseta didik yang 

menunjukkan adanya interaksi antara unsur-unsur yang terkait dalam 

pembelajaran yakni guru, peserta didik dan media termasuk bahan ajar atau materi 

subjeknya”. 

 Sedangkan pengertian model pembelajaran menurut Sujana (2010, hlm. 

107) adalah “Suatu rancangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Jadi model pembelajaran adalah prosedur yang sistematis bagi para guru 

untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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5. Model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

a. Pengertian Model STM 

Poedjiadi  (2005, hlm. 99) menyatakan bahwa “Istilah Sains Teknologi 

Masyarakat diterjemahkan dari bahasa Inggris science technology society yang 

pada awalnya dikemukakan oleh John Ziman dalam bukunya Teaching and 

Learning about Science and Society. Pembelajaran science technology society 

berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan 

masyarakat”.   

Sedangkan menurut Widodo (2010, hlm. 115) “Model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara 

kemajuan sains dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna 

sains dan teknologi.” 

b. Tujuan model STM 

Widodo (2010, hlm. 116) menyatakan bahwa “Tujuan dari pembelajaran 

dengan model Sains Teknologi Masyarakat adalah untuk mempersiapkan siswa 

menjadi anggota masyarakat yang mampu menerapkan pengetahuan ilmiah dan 

mengamalkan nilai-nilai sains untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat 

yang dapat memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya”. 

c. Tahap-tahap model STM 

Asy’ari (2006) menyatakan bahwa tahap-tahap dalam model pembelajaran 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) sebagai berikut. 

1) Tahap invitasi 

Guru mengemukakan isu atau masalah aktual yangs edang berkembang di 

masyarakat sekitar yang dapat diamati oleh peserta didik serta dapat 

merangsang siswa untuk bisa ikut mengatasinya 

2) Tahap eksplorasi 

Siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha memahami situasi yang 

merupakan masalah baginya 

3) Tahap solusi 

Berdasarkan pada hasil eksplorasinya siswa menganalisis terjadinya 

fenomena dan mendiskusikan bagaimana cara pemecahan masalahnya 
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4) Tahap aplikasi 

Siswa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan konsep yang telah 

diperoleh. 

d. Kelebihan model STM 

Kelebihan penggunaan model STM dalam pembelajaran adalah 

meningkatkan literasi sains para siswa, meningkatkan perhatian siswa terhadap 

sains dan teknologi serta perhatian terhadap interaksi antara sains, teknologi dan 

masyarakat. Model ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

bernalar logis, memecahkan masalah secara kretif sehingga pemahaman siswa 

terhadap sains menjadi lebih baik. Model ini juga dapat meningkatkan 

kemampuan membuat keputusan terhadap permasalahan yang menyangkut sains, 

teknologi, dan masyarakat. 

e. Kekurangan model STM 

Kekurangan penggunaan model STM dalam pembelajaran adalah guru 

masih kekurangan bahan ajar bila menggunakan model ini, sehingga proses 

pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, oleh karena itu para guru yang ingin 

merancang kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan model STM agar 

memperluas wawasannya dengan banyak membaca buku atau bertanya kepada 

narasumber. Pembelajaran dengan model STM memerlukan lebih banyak waktu 

jika dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa. Oleh karena itu guru harus 

cermat dalam pembagian waktu pembelajaran agar tidak menyita waktu untuk 

pokok pembahasan yang lain. Selain itu juga dibutuhkan tambahan dana untuk 

menerapkan model STM dalam pembelajaran sedangkan anggaran yang tersedia 

sangat terbatas, maka harus dicari jalan keluarnya. 

6. Hasil belajar 

Bundu (2006, hlm. 15) menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya”. 

Sedangkan Sudjana (2010, hlm. 3) menyatakan bahwa “Hasil belajar pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkat laku”. Hasil belajar merupakan tahapan 

perubahan tingkah laku individu baik dari segi pengalaman, pengetahuan, maupun 

keterampilan. Pengalaman berasal dari interaksi seseorang dengan  lingkungan 

sekitarnya. Pengalaman akan memberikan sebuah pengetahuan baru. Pengetahuan 
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menunjuk pada informasi yang terkumpul kemudian tersimpan dalam pikiran, 

sedangkan keterampilan menunjuk pada aksi yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Hasil belajar berkaitan erat dengan proses belajar siswa karena merupakan 

dampak dari proses belajar yang telah dilalui siswa. Dari hasil belajar ini dapat 

terlihat sejauhmana keberhasilan pengajaran yang telah dilakukan guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dan perubahan tingkah laku.  

7. Hasil belajar Sains SD 

Hasil belajar Sains SD hendaknya mencakup beberapa hal yang penting 

yaitu penguasaan produk ilmiah, penguasaam proses ilmiah, penguasaan sikap 

ilmiah dan juga segenap perubahan tingkah laku. Penguasaan produk ilmiah atau 

produk sains yang mengacu pada seberapa besar siswa mengalami perubahan 

dalam pengetahuan dan pemahaman tentang sains baik berupa fisik, konsep, 

prinsip, hukum, maupun teori. Penguasaan proses ilmiah atau proses sains 

mengacu pada sejauh mana siswa mengalami perubahan dalam kemampuan 

proses keilmuan yang terdiri atas keterampilan proses sains dasar dan 

keterampilan proses sains terintegrasi. Penguasaan sikap ilmiah atau sikap sains 

merujuk pada sejauh mana siswa mengalami perubahan dalam sikap dan sitem 

nilai dalam proses keilmuan. Hasil belajar Sains SD adalah segenap perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada siswa dalam bidang Sains sebagai hasil mengikuti 

proses pembelajaran sains (Bundu, 2006). 

8. Teori yang Mendukung Model STM 

Penerapan model STM ini mengarah berdasarkan teori kontruktivisme. 

Piaget (Poedjiadi, 2005, hlm.71) menyatakan bahwa 

Seseorang membangun pengetahuannya melalui berbagai jalur, misalnya 

membaca, menelusuri, melakukan eksperimen terhadap lingkungannya dan 

lain-lain. Adanya rekonstruksi dalam pengetahuan seseorang juga ia yakini, 

karena disamping berinteraksi dengan lingkungan, kesiapan mental dan 

perkembangan kognitif ikut berperan dalam mengonstruksi ataupun 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Dengan penerapan model pembelajaran STM  ini diharapkan siswa dapat 

membangun pengetahuannya melalui berbagai jalur, khususnya lingkungan atau 

masyarakat sekitarnya. Selain itu diharapkan juga siswa termotivasi untuk belajar 



 

20 
 

 

dan guru dapat memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa 

siswa lebih semangat dalam belajar dan berpikir kritis siswa menjadi meningkat. 

B. Temuan Hasil Penelitian yang Relevan 

Sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan dilaksanakan dengan 

menggunakan model STM materi pencemaran air, peneliti mengkaji beberapa 

penelitian sebelumnya yang menggunakan model yang sama. 

Judul penelitian  yang  pertama adalah “Penerapan Model Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Bumi dan 

Alam Semesta di Kelas III SD Negeri 2 Kertasura Kec. Kapetakan Kab. Cirebon”. 

Penelitian tersebut dilaksanakan oleh Mohamad Nakiya pada tahun 2010. 

Kesamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan ini adalah 

penggunaan model STM dan meningkatkan hasil belajar. Subjek pada penelitian 

ini adalah siswa kelas III SDN 2 Kertasurra, kabupaten Cirebon dengan jumlah 20 

orang subjek siswa. Penelitian ini berlangsung selama 3 siklus penelitian. Pada 

siklus I didapatkan hasil untuk tahap perencanaan sebesar 57,1%, tahap 

pelaksanaan 75% dan tahap evaluasi 66,7%. Penelitian siklus I kemudian 

diperbaiki pada siklus II dimana didapatkan hasil tahap perencanaan 100%, tahap 

pelaksanaan 83,3% dan tahap evaluasi 66,7%. Dengan hasil yang belum mencapai 

target, maka siklus III dilakukan pada penelitian ini dengan hasil tahap 

perencanaan 100%,dan tahap evaluasi 96%. 

Dari hasil setiap siklus dapat dilihat adanya peningkatan yang akhirnya 

mampu mencapai target. Jadi dapat disimpulkan, penggunaan model STM mampu 

mengatasi kesulitan belajar siswa kelas III. Oleh karena itu peneliti memilih untuk 

menerapkan model STM dalam penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan berpikir kritis siswa dalam materi pencemaran air. 

Judul penelitian yang kedua adalah “Penerapan Model Pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Materi 

Pencemaran Udara”. Penelitian tersebut dilaksanakan oleh Niki Kaliandra Senja 

pada tahun 2009. 

Kesamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan ini adalah 

penggunaan model STM dan meningkatkan hasil belajar. Subjek pada penelitian 

ini adalah siswa kelas III SDN Tenjonagara, Kelurahan Cipameungpeuk 
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Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dengan jumlah 21 orang 

subjek siswa. 

 Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus penelitian. Pada siklus I 

didapatkan hasil untuk tahap perencanaan sebesar 100%, tahap pelaksanaan66,7% 

dan tahap evaluasi 75%. Penelitian siklus I kemudian diperbaiki pada siklus II 

dimana didapatkan hasil tahap perencanaan 100%. Dari hasil setiap siklus dapat 

dilihat adanya peningkatan yang akhirnya mampu mencapai target. Jadi dapat 

disimpulkan, penggunaan model STM mampu meningkatkan pemahaman siswa 

kelas III. Oleh karena itu peneliti memilih untuk menerapkan model STM dalam 

penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis siswa 

dalam materi pencemaran air. 

Judul penelitian  yang ketiga adalah “Pengaruh Model Pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri di 

Desa Kalibukbuk”. Penelitian tersebut dilaksanakan oleh Ni Wyn. Rumpi 

Adnyani, Drs. I Nym Wirya I Gst.A. Tri Agustiana pada tahun 2013.  

 Kesamaan hasil eksperimen dengan penelitian yang dilakukan ini adalah 

penggunaan model STM dan meningkatkan hasil belajar. Subjek pada penelitian 

ini adalah siswa kelas V SD Kalibukbuk, dengan jumlah 47 orang subjek siswa. 

Eksperimen ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Diketahui bahwa rata-rata hasil belajar kelompok siswa yang mengikuti model 

pembelajaran STM sebesar 24,37 sedangkan dengan pembelajaran konvensional 

sebesar 14,13.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model 

pembelajaran STM berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

SD No. 2 Kalibukbuk dibandingkan dengan pembelajaran dengan model 

konvensional pada siswa kelas V SD No. 3 Kalibukbuk tahun ajaran 2012/2013. 

Penggunaan model STM mampu meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis 

siswa kelas V. Oleh karena itu peneliti memilih untuk menerapkan model STM 

dalam penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis 

siswa dalam materi pencemaran air. 
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C. Hipotesis Tindakan 

Pembelajaran dengan materi pencemaran air yang menuntut harus  

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan mencari solusi dari 

pemasalahan air akan cukup sulit dicerna oleh siswa. Maka, dengan penggunaan 

model pembelajaran STM pembelajaran bisa lebih efektif sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan rumusan masalah dan pemecahan masalah di atas, hipotesis 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah “Jika pembelajaran dengan materi 

pencemaran air menggunakan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) di kelas IV SDN Sukalerang I maka hasil belajar siswa akan meningkat”. 

 


