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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor penting dalam menyiapkan 

manusia yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, dan bangsa (Depdiknas, 2003). 

Dunia pendidikan pada saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan 

yang berkaitan dengan teknologi. Siswa diharapkan mampu mengembangkan 

potensinya agar dapat bersaing di era globalisasi. Teknologi informasi dan 

komunikasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi pendidikan, dimana 

output pendidikan diharapkan dapat melahirkan teknologi baru (Sukmadinata, 

2011: 77). Lahirnya abad 21 berimplikasi terhadap perubahan struktur kehidupan 

manusia. Saat ini adalah masa yang diiringi dengan munculnya era globalisasi. 

Fenomena globalisasi merupakan era baru peradaban manusia dimana terjadinya 

perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan. 

Para ahli menyimpulkan bahwa abad 21 merupakan abad pengetahuan 

karena saat ini pengetahuan menjadi fondasi utama segala aspek kehidupan 

(Abdulhak & Riyana, 2017: 2). Penguasaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) saat ini menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan di masa 

depan. Berbagai tantangan yang muncul antara lain berkaitan dengan peningkatan 

kualitas hidup, pemerataan pembangunan dan kemampuan untuk mengembangkan 

sumber daya manusia. Untuk itu pendidikan Sains/IPA dan Matematika sebagai 

bagian dari pendidikan berperan penting untuk menyiapkan peserta didik yang 

memiliki literasi sains, yaitu mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan berinisiatif 

dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak 

perkembangan IPTEK (Prayekti, 2006: 2). Pendidikan IPA (sains) diharapkan 
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dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006: 4). 

Literasi sains seseorang sangat terkait dengan literasi teknologi dan 

matematika. Miller (1998: 29-48) mengemukakan bahwa literasi sains dapat pula 

didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis tentang sains dan 

teknologi. Menghasilkan produk teknologi berdasarkan sains, umumnya selalu 

dijembatani oleh literasi matematika. Lebih lanjut, kemampuan seseorang dalam 

sains sangat dipengaruhi oleh cara berpikir sistematik, logis, dan rasional, yang 

sangat potensial dilatih dalam matematik. Kedua kemampuan ini akan digunakan 

untuk melakukan analisis kritis terhadap suatu fenomena dalam sains, 

menggunakannya pula pada saat seseorang melakukan pemecahan masalah terkait 

konteks sains. Kemampuan berpikir logis dan rasional merupakan salah satu 

aspek literasi matematik. Seorang yang literat terhadap matematika, biasanya akan 

memiliki kemampuan untuk memikirkan fenomena yang ditemukan secara logis, 

sistemik, dan dilandasi dengan pemikiran-pemikiran kritis. 

Uraian di atas menunjukkan arti penting seseorang memiliki literasi 

terhadap sains, bahasa, dan matematik. Oleh karena itu literasi sains, bahasa, dan 

matematik telah diakui secara internasional sebagai tolak ukur tinggi-rendahnya 

kualitas pendidikan. Hal ini direspon oleh The Program for International Student 

Asessment (PISA) yang beranggotakan negara industri (The Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD). 

Kondisi pendidikan, khususnya pendidikan sains di Indonesia masih 

sangat memprihatinkan. Sangat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

ditambah implementasi penyempurnaan kurikulum yang belum secara 

komprehensif dipahami oleh para pelaku pendidikan diperkirakan turut menjadi 

penyebab kondisi ini (Rustaman, 2016: 1). Permasalahan utama dalam kurikulum 

dan pembelajaran sains dan matematika yang sampai saat ini belum mendapat 

pemecahan secara tuntas adalah adanya anggapan pada diri siswa bahwa pelajaran 

ini sulit dipahami dan dimengerti (Permanasari, 2016: 25). Hal ini senada dengan 

hasil riset yang dilakukan oleh Holbrook (2005: 4) yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran sains dan matematika tidak relevan dalam pandangan siswa dan tak 
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disukai siswa. Faktor utama dari kenyataan tersebut adalah karena ketiadaan 

keterkaitan dalam pembelajaran sains dan matematika. Penekanan pemahaman 

konsep dasar dan pengertian dasar ilmu pengetahuan tersebut tidak dikaitkan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, padahal Yager dan 

Lutz dalam Holbrook (1998: 12) mengungkapkan lebih lanjut bahwa sains dan 

matematika relevan dengan proses dan produk sehari-hari yang digunakan dalam 

masyarakat.  

Salah satu kendala dalam pembelajaran sains dan matematika lainnya 

adalah karena rendahnya kemampuan membaca dan memaknai bacaan. Selain itu, 

kemampuan berpikir logis, rasional, dan sistematis siswa juga rendah untuk 

sebagian besar anak Indonesia (Permanasari, Mudzakir, & Mahiyudin, 2010: 2). 

Hasil penilaian Program International Student Assessment (PISA) tahun 2015 

terhadap literasi sains, bahasa (membaca), dan matematika terhadap anak-anak 

Indonesia sampai saat ini masih rendah. 

 

Gambar 1.1 Hasil Penilaian PISA 2015 

(Sumber: https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Indonesia.pdf) 
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Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari 70 negara yang tergabung dalam 

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, Indonesia 

menempati posisi 9 terendah dengan skor yang masih berada di bawah rata-rata 

OECD (PISA, 2015). Capaian literasi matematika siswa Indonesia paling rendah 

dibandingkan dengan capaian pada literasi science dan bahasa.  

 

Gambar 1.2 Hasil Pencapaian Nilai IPA dan Matematika TIMSS 2015 

(Sumber: puspendik.kemdikbud.go.id) 

 

Gambar 1.2 menunjukkan hasil studi Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) tahun 2015 pada kelas 4 Sekolah Dasar yang diikuti 

oleh 42 negara. Hasil skor IPA siswa Indonesia berada pada posisi 4 terendah dan 

skor Matematika berada pada posisi 6 terendah. Hasil tersebut masih berada di 

bawah rata-rata skor standar 500 (IEA, 2015). Padahal soal-soal yang diujikan 

pada TIMSS ini merupakan soal problem solving yang sifatnya aplikatif yang 

mengintegrasikan kemampuan di bidang science, technology, engineering, and 

mathematics (IEA, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar Pendidikan Kimia UPI, 

Permanasari (2016: 28) terhadap siswa SMP kelas 3 dari 8 sekolah yang mewakili  

kategori sekolah tinggi, sedang, dan rendah di daerah Jawa Barat menunjukkan 

hasil yang kurang lebih sama dengan PISA untuk seluruh Indonesia. Rata-rata 
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skor terendah adalah untuk literasi matematika, sedangkan skor tertinggi ada pada 

literasi Bahasa. 

 

Gambar 1.3 Skor Rata-rata Literasi Sains dan Teknologi, Bahasa, 

dan Matematika Siswa SMP di Jawa Barat 

 

Gambar 1.4 Persentase Siswa yang Memperoleh Skor Literasi Sains 

Lebih Besar dari 60 pada Ketiga Indikator Aspek Kompetensi 

Gambar 1.4 menunjukkan profil kompetensi literasi sains dan teknologi 

pada aspek kompetensi/proses. Diantara tiga aspek yang diuji, hanya sekitar rata-

rata 10% dari seluruh siswa yang mampu memperoleh skor di atas 60 (skor 

maksimal 100) untuk aspek mengidentifikasi isu ilmiah (Ind.1). Sementara itu, 

untuk indikator kedua (menggunakan bukti ilmiah) dan indikator ketiga 

(menjelaskan fenomena ilmiah) hanya sekitar 31% dan 16 % siswa yang mampu 

memperoleh skor di atas 60. Soal yang menggandung indikator menggunakan 
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bukti ilmiah umumnya berhubungan dengan penggunaan logika matematika, 

sementara itu memberikan penjelasan ilmiah sangat berhubungan dengan 

kemampuan menggunakan dan memaknai bahasa tulisan. Dua indikator inilah 

yang sebenarnya menunjukkan keterkaitan antara literasi Sains, Teknologi, 

Bahasa dan Matematika (Permanasari, Turmudi, & Damaianti, 2014: 8). 

Masih rendahnya kemampuan literasi siswa Indonesia pada ketiga aspek 

tersebut harus menjadi perhatian semua pihak. Hal yang penting dari survei 

benchmarking international seperti PISA dan TIMSS adalah bagaimana kita 

melakukan tindak lanjut berdasarkan diagnosa yang dihasilkan dari survei 

tersebut. Peningkatan pencapaian harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia (BKLM Kemdikbud, 2016).  

Sehubungan dengan fenomena tersebut, perlu dilakukan pengembangan 

desain pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi sains dan 

matematika dalam menghadapi tantangan abad 21. Penelitian dan pengembangan 

berbagai desain pembelajaran, apakah itu adopsi atau adaptasi perlu dirancang 

dalam mempersiapkan berbagai kemampuan siswa abad 21. Desain pembelajaran 

diperlukan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan 

pembelajaran melalui proses analisis tentang perencanaan, analisis 

pengembangan, analisis implementasi, dan analisis evaluasi (Sanjaya, 2015: 66; 

Dick & Carey, 2005: 12; Shambaugh, et al., 2006: 270). Pembelajaran  yang 

mengintegrasikan unit-unit pelajaran dari beberapa bidang ilmu merupakan salah 

satu alternatif yang dapat memberikan kesempatan belajar kepada siswa agar aktif 

melakukan eksplorasi, interpretasi, keterlibatan, dan kerjasama (Shambaugh, et 

al., 2006: 275) daripada lebih fokus pada pengajaran konten saja. 

Desain pembelajaran yang langsung dapat diterapkan dalam dunia nyata 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui sebuah desain 

berbasis proses pemecahan masalah seperti yang digunakan oleh insinyur dan 

ilmuwan dengan pendekatan interdisipliner adalah Pendidikan STEM (National 

Research Council, 2011). Pendidikan STEM merupakan pengajaran dan 

pembelajaran yang mengacu pada bidang pengetahuan, teknologi, teknik, dan 

matematika (Valerio, 2016: 2). Pembelajaran STEM memberikan peluang bagi 

guru untuk memperlihatkan kepada siswa betapa konsep, prinsip, dan teknik dari 
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sains,   teknologi, teknik dan matematika digunakan secara terintegrasi dalam 

pengembangan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari (Firman, 2016: 8). Pembelajaran STEM merupakan gerakan global 

dalam praktik pendidikan yang mengintegrasikan berbagai pola integrasi untuk 

mengembangkan kualitas SDM yang sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21 

(Selcen Guzey et al., 2017: 3).  

Pembelajaran STEM memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan pada abad ke-21 yang kedepannya semakin 

penting, seperti pemecahan masalah yang kompleks, komunikasi, dan kolaborasi 

(Sanders, 2009: 20-26). Oleh karena itu, pembelajaran STEM lebih 

mementingkan dan mempersiapkan siswa untuk bekerja di dunia berteknologi 

maju dan sangat penting bagi daya saing bangsa dalam ekonomi global (Wu Y-T 

& Anderson, 2015: 249). Integrasi STEM dapat terwujud dalam kelas ketika 

disiplin ilmu STEM dikaitkan dalam kurikulum sekolah (English et al., 2016: 7). 

Pembelajaran berbasis STEM sangat kompetibel dengan sistem kurikulum yang 

berlaku di Indonesia masa kini (Firman, dalam Ismail, 2016: 4).  

Pembelajaan STEM telah mendapat perhatian dan telah diakui sebagai 

salah satu ilmu kontemporer dan gerakan reformasi pendidikan (Wu Y-T & 

Anderson, 2015: 245). Banyak negara yang mengadopsi pendidikan STEM dalam 

perancangan instruksionalnya (Fan e Yu, 2017: 107). Di Taiwan, peningkatan 

kurikulum 9 tahun telah memulai integrasi kurikulum STEM dan membuat siswa 

sebagai pusat kegiatan belajar (Lou et al., 2010: 3). Pakar pendidikan Indra 

Crismiadji memaparkan pada Harian Online (Beritasatu.com, 2016), negara-

negara yang menggunakan Pendidikan STEM sejak 10 tahun lalu adalah 

Finlandia, Amerika, Australia, Vietnam, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina. 

Beberapa penelitian pembelajaran STEM pada sekolah dasar dan 

menengah di Indonesia telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir (Winarni dkk., 

2016: 977). Penelitian pembelajaran IPA berbasis STEM yang dilakukan oleh 

Suwarma, dkk (2015) dengan menggunakan ballon powered car sebagai media 

mampu meningkatkan prestasi siswa dalam ujian akhir sekolah. 

Beberapa manfaat pembelajaran STEM ialah membuat siswa menjadi 

pemecah masalah, penemu, inovator, mampu mandiri, pemikir yang logis, melek 
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teknologi, mampu menghubungkan budaya dan sejarahnya dengan pendidikan, 

dan mampu menghubungkan STEM dengan dunia kerja (Morrison, 2006). 

Pendidikan STEM menerapkan pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang 

sengaja menempatkan penyelidikan ilmiah dan penerapan matematika dalam 

konteks merancang teknologi sebagai bentuk pemecahan masalah. Melihat 

beberapa manfaat dari pembelajaran STEM, sudah seharusnya guru sebagai garda 

depan pendidikan mengembangkan suatu desain pembelajaran STEM sebagai 

basis dari pendidikan sains dan matematika. 

Dalam mengembangkan suatu desain pembelajaran diperlukan suatu 

model perancangan pembelajaran (Martin, 2011: 955). Pemilihan model desain 

pembelajaran yang baik akan menghasilkan sistem pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Pemilihan model desain pembelajaran yang tepat akan menghasilkan 

sistem pembelajaran yang tepat. Salah satu model pengembangan desain 

pembelajaran yang dapat memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran dan 

mudah dipahami adalah model ADDIE. Model ADDIE merupakan singkatan 

yang mengacu pada proses-proses utama dari proses pengembangan sistem 

pembelajaran yaitu: Analysis (analisis), Design (desain), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi) 

(Aldoobie, 2015: 68). 

Pemilihan model ADDIE sebagai jalan untuk mengembangkan desain 

pembelajaran STEM dirasa tepat, mengingat model ADDIE sangat sederhana 

namun tahap implementasinya sangat sistematis sehingga memudahkan 

implementasi pembelajaran STEM (Billiar et al, 2014: 2; Allen, 2006: 438). 

Disamping itu, model ADDIE adalah model yang memberikan kesempatan untuk 

melakukan evaluasi dan revisi terus menerus dalam setiap fase yang dilalui 

sehingga produk desain pembelajaran yang dihasilkan menjadi produk desain 

yang valid dan reliabel (Branch, 2009: 2). 

Dalam salah satu Seminar Pendidikan IPA dan PKLH, Harry Firman 

(2015) mengungkapkan bahwa salah satu pola integrasi STEM yang dapat 

dilakukan tanpa merestrukturisasi kurikulum pendidikan dasar dan menengah di 

Indonesia adalah dengan pendekatan terpadu yang dilakukan di jenjang sekolah 

dasar. Pembelajaran dengan pola integrasi secara penuh relatif lebih mudah 
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dilakukan pada jenjang sekolah dasar, ketika peserta didik diajar oleh seorang 

guru kelas (Rustaman, 2016: 11). Penerapan pembelajaran STEM penting 

diterapkan semenjak pendidikan dasar, dengan pertimbangan bahwa apa yang 

diperoleh di jenjang pendidikan dasar memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan dan keterampilan siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya.  

Oleh karena pentingnya pendidikan STEM bagi siswa, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian “Pengembangan Desain Pembelajaran 

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan 

Menggunakan Model ADDIE pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Bagaimanakah Pengembangan Desain 

Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) 

dengan Menggunakan Model ADDIE  pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar”. 

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan 

penelitian yang meliputi: 

1. Bagaimana pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap analisis (Analysis) di 

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar?  

2. Bagaimana pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap desain (Design) di 

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap pengembangan 

(Development) di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar? 

4. Bagaimana pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap implelementasi 

(Implementation) di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar? 

5. Bagaimana pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap evaluasi (Evaluation) 

di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan umum yang yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah “Mendeskripsikan pengembangan desain 

pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

dengan menggunakan model ADDIE pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar”. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap analisis di 

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap desain di 

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 

3. Mendeskipsikan pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap 

pengembangan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 

4. Mendeskripsikan pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap 

implementasi di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 

5. Mendeskripsikan pengembangan dan bentuk desain pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) pada tahap evaluasi di 

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini merupakan kegiatan yang ditempuh dengan kaidah-kaidah 

akademis, yang dapat emmberikan manfaat terhadap: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari faktor keilmuan dan teori, penelitian ini dapat diambil manfaatnya dalam 

proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Sains dan 

Matematika. Desain pembelajaran STEM dikembangkan secara teoritis 

dengan cara yang sesuai dengan kaidah pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran serta metodologi yang prosedural sehingga hasilnya diharapkan 
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mampu menjadi alternatif yang potensial digunakan untuk membangun 

keterampilan abad 21. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan untuk pemangku kebijakan pendidikan, perancang 

kurikulum baik dinas maupun sekolah dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya dalam menentukan dan mengembangkan desain 

pembelajaran STEM. 

b. Mempermudah guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 

pembelajaran STEM pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.  

c. Sebagai referensi dan bahan penelitian lanjutan dalam mengembangkan 

pembelajaran STEM secara makro dan pengembangan kapasitas sekolah 

untuk mengelola kurikulum dan pembelajaran STEM. 

d. Sebagai bentuk sumbangsih penulis dalam bentuk pemikiran untuk 

kemajuan dan peningkatan sektor pendidikan khususnya pendidikan Sains, 

Teknologi, Teknik, dan Matematika pada Satuan Pendidikan Sekolah 

Dasar. 

 


