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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam atau sains adalah ilmu tentang alam dan gejalanya. 

Pada hakikatnya sains terdiri atas dua hal, yaitu sains sebagai produk dan sains 

sebagai proses. Sains sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang 

diperoleh terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains. Sains 

juga berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

sains bukan hanya sebagai penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan sebuah 

penemuan (Depdiknas : 2003). 

Trowbridge & Baybee  menyebutkan bahwa “science is an away of 

knowing”, frase ini mengandung ide bahwa sains adalah proses yang sedang 

berlangsung dengan fokus pada pengembangan dan pengorganisasian pengetahuan 

(Chaerunisa : 2013). Abruscato (1996), menyebutkan bahwa sains juga dapat 

dipandang dari berbagai segi, diantaranya adalah : 

Science is the name we give to group of processes through which we can 

systematically gather information about the natural world. Science is also the 

knowledge gathered through the use of such as processes. Finally, science is 

characterized by those values and atituted prosessed by people who use 

scientific processes to gather knowledge. 

 

Secara umum petikan di atas memberikan pengertian (1) Sains adalah 

sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia 

sekitar, (2) Sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses kegiatan 

tertentu, dan (3) Sains dicirikan oleh nilai-nilai dan sikap para ilmuwan 

menggunakan proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan (Chairunnisa :  2013). 

Dengan kata lain, Sains adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam 

memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. 
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Polo dan Marten mengemukakan bahwa sains untuk anak-anak didefinisikan 

sebagai proses mengamati apa yang terjadi, mencoba memahami apa yang diamati, 

menggunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi, dan 

menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan 

tersebut benar  (Iskandar : 1997). Jadi, sains berguna untuk menuntun anak berpikir 

secara ilmiah dari kejadian-kejadian alam yang terjadi di sekitarnya, sains adalah 

pelajaran yang penting karena ilmunya dapat diterapkan secara langsung dalam 

masyarakat.sains  perlu diajarkan bagi anak-anak sesuai dengan struktur kognitif 

anak.  

Pembelajaran sains di sekolah dasar diharapkan dapat mengembangkan 

potensi siswa baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor, maka 

hendaknya pembelajaran sains dikreasi sesuai dengan tahap perkembangan siswa 

sekolah dasar. Selain itu, beberapa alasan pentingnya mata pelajaran sains  antara 

lain, sains berguna bagi kehidupan atau pekerjaan anak dikemudian hari, bagian 

kebudayaan bangsa, melatih anak berpikir kritis, dan mempunyai nilai-nilai 

pendidikan yaitu mempunyai potensi dapat membentuk pribadi anak secara 

keseluruhan (Iskandar : 1997). Sejalan dengan pendapat di atas. Depdiknas (2003) 

menyatakan bahwa pada prinsipnya, pembelajaran sains harus dirancang dan 

dilaksanakan sebagai cara mencari tahu dan cara mengerjakan/melakukan yang 

dapat membantu siswa memahami fenomena alam secara mendalam.   

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan pembelajaran sains 

adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa 

mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam 

sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara 

lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. Pembelajaran sains 

di sekolah dasar dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan 

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 
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melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan 

penyajian gagasan-gagasan. 

Namun pada kenyataannya sebagian besar pembelajaran sains di sekolah 

dasar masih dilakukan secara konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada 

guru). Hal tersebut peneliti temukan pada saat melakukan observasi di beberapa 

sekolah dasar di kecamatan Kalapanungggal kabupaten Sukabumi, dimana 

pelajaran sains selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah dan 

textbook oriented, dengan keterlibatan siswa yang sangat minim karena siswa 

hanya melakukan kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat dan menghafal, 

sehingga kurang menarik minat siswa dan membosankan yang akhirnya membuat 

siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah diberikan. Meskipun ada sekolah-

sekolah tertentu yang sudah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ataupun model pembelajaran yang beragam, namun pada 

pelaksanaannya penerapan pada saat pembelajaran belum maksimal. 

Pembelajaran sains secara realitas saat ini cenderung bersifat teacher 

oriented dari pada student oriented . Dalam arti yang lebih substansial, proses 

pembelajaran hingga dewasa ini masih terjadi dominasi guru dan tidak memberikan 

akses bagi anak didik untuk mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya 

(Trianto : 2007). Target keberhasilan pengajaran sains yang diterapkan guru 

cenderung lebih mengarah agar siswa terampil mengerjakan soal-soal tes, baik yang 

terdapat pada buku ajar maupun soal-soal ujian. Akibatnya penguasaan konsep 

siswa rendah, keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa tidak tumbuh. akibatnya 

siswa bersikap pasif selama proses belajar mengajar dan kurangnya keberanian 

siswa untuk bertanya. Sikap siswa yang pasif dan kurangnya keberanian siswa 

untuk bertanya menyebabkan siswa tidak bisa mengungkapkan ide dan gagasannya 

dalam proses belajar mengajar, hal ini dapat menurunkan hasil belajar siswa karena 

pemahaman konsep yang rendah. Hal ini di dukung juga oleh hasil penelitian 

internasional oleh TIMSS.  
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Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan, Sanjaya (2007) 

menyatakan bahwa mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, 

akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar siswa harus dijadikan 

sebagai pusat dari kegiatan, ini dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban 

dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu 

memperdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang 

diharapkan (Restiadi : 2013). 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) adalah 

studi internasional untuk kelas IV dan VIII dalam bidang matematik dan sains yang 

dikoordinasikan oleh IEA  yang merupakan badan kerjasama internasional 

independen untuk institusi dan badan pemerintah yang telah melakukan studi 

prestasi lintas negara sejak tahun 1959. TIMSS dilakukan setiap empat tahun sekali 

dimulai dari tahun1999 (Ramadhan : 2013). Pada tingkat kemampuan ini menurut 

Utomo, siswa Indonesia pada umumnya dinilai hanya mampu mengingat fakta, 

istilah, dan hukum-hukum ilmiah serta menggunakannya dalam menarik 

kesimpulan ilmiah yang sederhana (Toharudin : 2011). 

Sains mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Sekarang 

ini kita ketahui bersama bahwa kelestarian alam sudah mulai rusak. Faktor utama 

penyebab kerusakan lingkungan tersebut tidak lain adalah manusia. Untuk 

memperbaiki kerusakan tersebut tentunya berhubungan erat dengan sejauh mana 

kepedulian manusia terhadap alam. Rasa peduli terhadap lingkungan tentunya perlu 

dilatih dari sejak usia dini, hal ini bertujuan agar rasa peduli tersebut tertanam 

sampai dewasa. 

Pada kenyataannya  di lapangan banyak sekolah-sekolah yang masih telihat 

kotor, masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, membuat 

coretan di meja maupun di dinding sekolah, merusak tumbuhan di sekitar sekolah 

dan lain sebagainya. Kurangnya kepedulian siswa terhadap lingkungan dikarenakan  
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siswa tidak memahami tentang pentingnya lingkungan yang bersih bagi proses 

kehidupan. 

Bukan hanya penguasaan konsep dan kepedulian lingkungan yang perlu 

dibekalkan pada siswa sekolah dasar, tetapi pada mereka pula perlu juga 

diperkenalkan aplikasi teknologi dari sains yang dipelajarinya . Pembelajaran sains 

yang seharusnya dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri 

siswa, namun pada kenyataannya kemampuan siswa sekolah dasar dalam mencipta 

dan berkarya masih sangat rendah, salah satu contohnya adalah kurangnya 

kemampuan siswa untuk membuat alat/teknologi sederhana yang bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari. 

Dari berbagai penjelasan di atas terdapat berbagai permasalahan yang terjadi 

di sekolah, terdapat kesenjangan antara pembelajaran sains yang seharusnya dengan 

proses pembelajaran sains yang terjadi di lapangan, maka dari itu diperlukan 

perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi yang ada 

dalam diri siswa baik dalam ranah kognitif, afektif maupun  psikomotornya. 

Pengembangan ranah kognitif dalam hal ini berarti bagaimana pembelajaran dapat 

mengembangkan penguasaan konsep siswa dalam pelajaran sains, pengembangan 

pada ranah afektif yang dimaksudkan adalah bagaimana pembelajaran sains dapat 

menumbuhkan sikap yang baik dalam diri siswa, sedangkan pengembangan pada 

ranah psikomotor dalam hal ini berarti bagaimana pembelajaran sains dapat melatih 

siswa untuk terampil. Perbaikan pembelajaran bisa dilakukan melalui berbagai cara 

di antaranya dengan menggunakan berbagai pendekatan, model, maupun metode 

pembelajaran.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam perbaikan pembelajaran 

adalah melalui penggunaan pendekatan SETS (Science, Enviroment, Technology 

and Society).  Definisi SETS menurut Nasional Science Teachers Associations 

(NSTA) yaitu persatuan guru-guru IPA di Amerika Serikat sebagai berikut : Sains 

Teknologi Masyarakat dan Lingkungan adalah pembelajaran sains dan teknologi 

dalam konteks pengalaman manusia. Jadi SETS adalah istilah yang diberikan 
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kepada usaha untuk menyajikan konteks dunia nyata dalam pendidikan sains dan 

pendalaman sains (Tim Penyusun : 2006). Pendekatan SETS juga dapat diartikan 

pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan isu- isu sosial dan teknologi 

yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu dalam pembelajaran suatu konsep 

(yuningsih : 2013). Dengan demikian pendekatan SETS adalah pembelajaran yang 

menyangkut pengalaman manusia, isu-isu sosial dan teknologi masyarakat. 

Keunggulan pembelajaran dengan pendekatan SETS antara lain dapat 

meningkatkan penguasaan konsep, dapat memperbaiki sikap siswa terhadap sains 

dan meningkatkan pengetahuan teknologi. Selain itu dibandingkan pendekatan 

lainnya adalah karena pembelajaran dengan pendekatan SETS selalu dihubungkan 

dengan kejadian nyata yang sering dijumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari  

(bersifat  konstektual) dan komprehensif (terintegrasi   antara   ke   empat   

komponen   SETS). Myers berpendapat bahwa pendekatan SETS efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dalam diri peserta didik. Menurut Varella dalam 

hal ranah penerapan peserta didik yang mendapatkan  penerapan pendekatan SETS 

menunjukan kemampuan yang baik dalam menerapkan konsep-konsep sains pada 

konteks kehidupan sehari-hari (Iskandar:1997). Selain itu menurut penelitian 

terakhir  menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap sains dan teknologi meningkat 

dengan diterapkannya pendekatan SETS (Iskandar : 1997). 

Alasan penggunaan pendekatan SETS dikarenakan sains tidak bisa 

dipisahkan dengan berbagai fenomena yang terjadi di alam, begitupun teknologi 

tidak dapat dipisahkan dari sains. Pendekatan SETS bersifat kontektual dimana 

pembelajaran dihubungkan langsung dengan kehidupan sehari-hari, pendekatan ini 

menuntut siswa untuk mampu mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-

hari serta mencari solusi untuk menangani  pemasalah tersebut.  

Dalam penelitian ini materi pembelajaran yang dikaji adalah tentang daur air 

di bumi. Materi daur air cocok  diajarkan dengan menggunakan pendekatan SETS 

antara lain karena, pertama air merupakan salah satu unsur yang ada di alam, kedua 

keadaan lingkungan mempengaruhi baik tidaknya kualitas air, ketiga cara atau 
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teknologi sederhana seperti apa yang dapat dirancang oleh siswa untuk 

menanggulangi kualitas air yang buruk, dan diharapkan penemuan teknologi 

sederhana yang dilakukan oleh siswa dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi 

masyarakat sekitarnya. Alasan lain materi daur air dipilih sebagai materi yang 

tinjau dalam penelitian ini karena daerah tempat penelitian memiliki permasalahan 

dengan sumber air jika musim kemarau. Saat musim kemarau tiba masyarakat 

sering memanfaatkan sumber air sungai dan sawah untuk memenuhi kebutuhan air 

bagi kegiatan sehari-hari. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti memfokuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul, Pengaruh Pendekatan SETS (Sains, Environment, 

Technology And Society) dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar Terhadap 

Peningkatan Penguasaan Konsep, Kepedulian Terhadap Lingkungan dan 

Kemampuan Aplikasi Teknologi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian di atas adalah “Bagaimana peningkatan penguasaan 

konsep, kepedulian terhadap lingkungan, dan kemampuan aplikasi teknologi siswa 

yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan SETS (sains, environment, 

technology and, society) dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan biasa ?” 

Untuk lebih jelasnya maka dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan pendekatan SETS dibandingkan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

dengan pendekatan biasa? 

2. Bagaimana peningkatan kepedulian lingkungan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan pendekatan SETS dibandingkan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan biasa? 
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3. Bagaimana peningkatan kemampuan aplikasi teknologi siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan pendekatan SETS dibandingkan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan biasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang perbandingan peningkatan penguasaan 

konsep antara siswa yang mendapat pembelajaran  dengan pendekatan SETS dan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan biasa. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang perbandingan peningkatan kepedulian 

lingkungan antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan SETS 

dan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan biasa. 

3. Untuk mendapatkan gambaran tentang perbandingan peningkatan kemampuan 

aplikasi  teknologi antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan SETS dan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan biasa. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris tentang potensi penerapan 

pendekatan pembelajaran SETS (sains, environment, technology, and society) dalam 

meningkatkan penguasaan konsep sains siswa, meningkatkan kepedulian terhadap 

lingkungan,  dan  meningkatkan kemampuan mengaplikasikan teknologi sederhana. 

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan  dapat memperkaya hasil-hasil penelitian 

dalam kajian yang telah dilakukan sebelumnya, yang nantinya dapat dijadikan 

sebagai bahan pembanding, bahan pendukung dan bahan rujukan oleh bebagai pihak 

yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini . Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

oleh guru untuk menggunakan pendekatan SETS sebagai salah satu alternatif 

pendekatan pembelajaran di sekolah. Manfaat penelitian bagi praktisi pendidikan dan 

mahasiswa calon guru dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, bahan pembanding 

bahkan menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan. 


