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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan satu tema untuk mengaitkan beberapa muatan pelajaran seperti 

Ilmu Pengetahuan (IPA) dan Bahasa Indonesia sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman yang lebih bermakna. Pembelajaran tematik ini memiliki karakteristik 

yang berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

IPA merupakan salah satu muatan pelajaran wajib dalam pendidikan di 

Indonesia, termasuk pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Khasanah 

menyatakan bahwa pembelajaran IPA di Sekolah Dasar merupakan suatu wahana 

untuk mempelajari diri siswa sendiri dan lingkungan, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA juga merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan minat siswa agar dapat meningkatkan kecerdasan dan 

pemahamannya tentang alam dan seisinya. 

Bukan hanya IPA yang menjadi muatan pelajaran wajib dalam pendidikan 

SD, namun ada juga muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Muatan Bahasa 

Indonesia dirasa sangat penting untuk siswa karena mereka diharapkan dapat 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kemampuan berbahasa sangat 

diperlukan karena siswa sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi. Susanto (2016:242) mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa 

dalam berinteraksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Agar 

siswa dapat saling berinteraksi mereka harus memiliki kemampuan berbahasa 

yang baik. 

Melalui pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia diharapkan siswa dapat 

memperoleh pengalaman dalam bentuk kemampuan pemahaman konsep dan 

prinsip-prinsip IPA dan Bahasa Indonesia. Kemampuan yang diperolehnya 

nantinya diharapkan dapat digunakan untuk berkomunikasi maupun mengungkap 

fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu, kemampuan pemahaman konsep sangat diperlukan oleh siswa. 
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Pemahaman konsep mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran dan merupakan dasar dalam mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. Pemahaman merupakan kemampuan siswa untuk memahami apa 

yang telah disampaikan oleh guru. Tjandra, dkk (dalam Widiawati, dkk, 2015:2) 

mengemukakan bahwa konsep merupakan suatu kesimpulan dari suatu pengertian 

yang terdiri atas dua atau lebih fakta dengan memiliki ciri-ciri yang sama. Seorang 

guru dirasa perlu untuk menanamkan suatu konsep dalam pembelajaran. Salah 

satu cara untuk menanamkan konsep kepada siswa yaitu dengan cara mengajarkan 

materi pembelajaran dalam konteks yang nyata dan mengaitkannya terhadap 

lingkungan sekitar. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada 

tanggal 26 Oktober 2018 di SDN 1 Pladen dengan guru kelas IV, mendapatkan 

hasil bahwa pada saat proses pembelajaran di kelas IV sudah dapat berjalan 

dengan lancar dan kondusif, namun ada beberapa siswa yang membuat kegaduhan 

sendiri. Pada saat guru menjelaskan materi ada beberapa siswa yang berbicara 

dengan teman sebangkunya. Ketika siswa tersebut diberikan pertanyaan oleh guru 

dia tidak bisa menjawab. siswa tersebut juga enggan untuk mengajukan 

pertanyaan ketika dia belum memahami materi. 

Bebarapa permasalahan tersebut juga didukung dengan hasil prasiklus 

yang telahdilakukan pada hari tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 

tersebut adalah tingkat pemahaman konsep siswa kelas IV dapat dikategorikan 

perlu bimbingan. Data ini ditunjukkan oleh hasil prasiklus pada siswa kelas IV 

yang berjumlah 34 siswa, tidak terdapat siswa yang berada dalam kategori sangat 

baik, 3 siswa (8,82%) berada dalam kategori baik, 11 siswa (32,35%) dalam 

kategori cukup dan 20 siswa (58,82%) dalam kategori perlu bimbingan. Masalah 

tersebut dikarenakan siswa kurang aktif dalam bertanya apabila belum memahami 

materi dan suasana kelas yang gaduh. Masalah tersebut berdampak pada 

pemahaman konsep siswa yang rendah. 

Keadaan demikian disebabkan karena keterbatasan guru dalam 

mengimplementasikan pembelajaran kurikulum 2013. Pada saat proses 

pembelajaran guru biasanya hanya menggunakan bebrapa model pembelajaran 
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dan menerapkan metode berkelompok untuk membuat siswa menjadi aktif. Guru 

juga sudah menggunakan media pembelajaran, namun masih bersifat sederhana, 

seperti gambar, lingkungan dan barang bekas. Sebetulnya pihak sekolah juga 

sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti 

komputer dan proyektor, namun jarang menggunakan sarana dan prasarana 

tersebut dikarenakan keterbatasan waktu yang dimilikinya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mempunyai solusi agar 

kemampuan pemahaman konsep siswa dapat meningkat yaitu dengan menerapkan 

model pembelajaran Science Environment Technology and Society (SETS) dengan 

berbantuan media secret box. Pada saat penerapaan model SETS telah 

memadukan unsur sains, lingkungan, teknologi dan kehidupan masyarakat di 

sekitar. Media secret box merupakan media yang membuat siswa penasaran 

terhadap isinya. Media tersebut terdiri atas susunan daur hidup makhluk hidup dan 

satu kata kunci untuk membuat puisi. 

SETS dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. Sutarno (2009:9.24) menyatakan bahwa 

dalam konteks pendidikan SETS mempunyai pesan bahwa untuk menggunakan 

sains (S-pertama) ke bentuk teknologi (T) dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat (S-kedua) diperlukan pemikiran tentang berbagai penerapannya pada 

lingkungan (E) secara fisik maupun mental. Melalui penerapan model SETS ini 

siswa akan memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu secara terintegrasi 

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan 

yang dimiliki. 

Model pembelajaran SETS ini memiliki beberapa tahapan. National 

Science Teacher Association mengemukakan ada 5 tahapan pembelajaran SETS 

yang telah dikutip oleh Khasanah (2015:275). Tahapan tersebut yaitu, tahap 

invitasi, tahap eksplorasi, tahap solusi, tahap aplikasi, dan tahap pemantapan 

konsep. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman konsep karena 

dari awal pembelajaran guru sudah memberikan isu-isu terkait masalah yang 

berkembang di masyarakat sekitar setelah itu siswa mempelajari dan memahami 

masalah yang telah diberikan oleh guru kemudian siswa nya juga mencari solusi 
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untuk mengatasi permasalahan tersebut. Siswa juga diberikan kesempatan untuk 

mengimplementasikan solusi menggunakan konsep yang sudah diperoleh. Pada 

tahap akhir, guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah diperoleh 

siswa. 

Alasan utama memilih menerapkan model pembelajaran SETS karena 

pembelajaran dengan model SETS berorientasi pada partisipasi aktif siswa. Siswa 

dibimbing untuk berfikir kritis dan peka terhadap masalah-masalah lingkungan, 

perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Siswa 

dituntut untuk mencari pemecahannya. Aktivitas siswa dilakukan dalam bentuk 

praktik dan diskusi kelompok sehingga siswa mengalami secara langsung. 

Pembelajaran yang semula membosankan akan menjadi pembelajaran yang 

menarik dan siswa akan dapat dengan mudah untuk memahami konsep yang telah 

dipelajari. 

Dari hasil penelitian yang terdahulu diantaranya oleh Mahlianurrahman 

(2017:58), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

kemampuan pemahaman konsep dan sikap peduli lingkungan antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan perangkat pembelajaran SETS dengan yang tidak 

menggunakan perangkat pembelajaran hasil pengembangan. Hasil penelitian 

Karyati, dkk (2014:5) juga menunjukkan bahwa  terjadi peningkatan pemahaman 

konsep siswa pada pelaksanaan siklus I sebesar 35,71% dan pada pelaksanaan 

siklus II pemahaman konsep siswa meningkat menjadi 100% pada saat 

menerapkan model pembelajaran SETS. Hasil penelitian tersebut diperkuat juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi (2017:4) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh pembelajaran IPA dengan menggunakan model SETS terhadap 

pemahaman konsep siswa pada tema gempa bumi siswa SMP N 1 Wates. 

Selain model pembelajaran SETS peneliti juga mengembangkan media 

pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Media yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah media berbasis visual berupa gambar 

yang diberi nama media secret box. Rusman (2012:161) berpendapat bahwa 

media grafis dapat mudah dimengerti oleh siswa karena sifatnya visual konkret 

yang menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak 
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verbalistik. Media ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak 

membutuhkan dana yang besar untuk membuatnya dan tidak memerlukan 

peralatan khusus dalam penyampaiannya. 

Penggunaan media secret box sebagai media pembelajaran, siswa dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan siswa lebih mudah dalam 

memahami dan menguraikan konsep-konsep dalam proses pembelajaran IPA dan 

Bahasa Indonesia yang diajarkan. Pada saat proses pembelajaran sebelum 

membuka secret box tersebut siswa diajak bernyanyi terlebih dahulu agar siswa 

merasa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Setelah secret box nya 

terbuka siswa bermain dengan gambar yang sudah tersedia dengan cara menyusun 

gambar tersebut menjadi rangkaian siklus makhluk hidup. Cara tersebut sudah 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, karena siswa terlibat secara 

langsung untuk menyusun gambar tersebut sehingga siswa dapat memperoleh 

pembelajaran yang bermakna. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan 

pengembangan  model dan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Alasan tersebut yang mendasari peneliti untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Melalui Model Science, Environment, Technology, and 

Society Berbantuan secret box Pada Tema 6 Cita-Citaku Pada Siswa Kelas IV SD 

1 Pladen”. Setelah penerapan model pembelajaran SETS dengan media secret box 

dapat memberikan alternatif pada proses pembelajaran agar lebih optimal dalam 

pembelajarannya, kemampuan pemahaman konsep siswa lebih meningkat serta 

siswa dapat lebih tertarik lagi akan proses pembelajaran dan mampu memandang 

pengetahuan secara global dan mampu memberikan solusi dari permasalahan 

sosial yang terjadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Science Environment Technology 

Society dengan media secret box dalam meningkatkan keterampilan guru di 

kelas IV SD N 1 Pladen pada tema 6 Cita-Citaku.  

2. Bagaimana aktivitas siswa kelas IV SD N 1 Pladen pada saat mengikuti 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Science Environment 

Technology Society dengan media secret boxpada tema 6 Cita-Citaku.  

3. Bagaimana penerapan model pembelajaran Science Environment Technology 

Society dengan media secret box dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep pada tema 6 Cita-Citaku pada siswa kelas IV SD N 1 

Pladen.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Mendeskripsikan model pembelajaran Science Environment Technology 

Society dengan media secret box dalam meningkatkan keterampilan guru pada 

tema 6 Cita-Citaku kelas IV SD N 1 Pladen.  

2. Mendeskripsikan model pembelajaran Science Environment Technology 

Society dengan media secret box dalam meningkatkan aktivitas siswa pada 

tema 6 Cita-Citaku pada siswa kelas IV SD N 1 Pladen.  

3. Mendeskripsikan model pembelajaran Science Environment Technology 

Society dengan media secret box dalam meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa kelas IV SD N 1 Pladen pada tema 6 Cita-Citaku.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoretis dan praktis untuk semua pihak.  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang berkaitan 

dengan model pembelajaran Science Environment Technology Society dengan 

media secret box. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan 

dan perkembangan pendidikan mengenai penerapan model pembelajaran 

Science Environment Technology Society dengan media secret box.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik 

bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran.  

b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memilih media 

dan model pembelajaran dalam proses pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik.  

c. Bagi siswa  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar 

yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep siswa dengan menggunakan model pembelajaran Science 

Environment Technology Society (SETS) dengan media secret box.  

d. Bagi peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengalaman langsung dalam meneliti tentang peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep siswa melalui penerapan model pembelajaran Science 

Environment Technology Society (SETS) dengan mediasecret box.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Bahan kajian dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep siswa kelas IV SD N 1 Pladen pada tema 6 Cita-Citaku dalam 

muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Pada muatan pembelajaran IPA 

memuat materi tentang siklus makhluk hidup, sedangkan pada muatan Bahasa 

Indonesia memuat materi tentang puisi.  

Bahan kajian penelitian ini menjadi sangat penting karena nantinya siswa 

diharapkan mampu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek 

menurut sifat-sifat tertentu dengan konsepnya, serta memberi contoh dan bukan 

contoh dari satu konsep yang telah dipahami. Solusi yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan sebuah model dan media 

pembelajaran yaitu Science Environment Technology Society (SETS) dengan 

media secret box.  
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Sumber data dan subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD 

N 1 Pladen yang berlokasi di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Siswa di SD N 1 Pladen ini berjumlah 34 orang siswa yang terdiri dari 19 siswa 

laki-laki dan 15 siswa perempuan.  

Adapun materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah materi siklus 

hidup makhluk hidup dan puisi. Materi siklus hidup makhluk hidup terdapat pada 

KD 3.2 membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya dan KD 4.2 membuat skema siklus 

hidup makhluk hidup berbagai jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan 

sekitar, dan slogan upaya pelestariannya. Sedangkan materi puisi terdapat pada 

KD 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan 

tujuan untuk kesenangan dan KD 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan 

lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri.  

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam kegiatan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Melalui Model SETS 

dengan Media Secret box pada Siswa Kelas IV SD N 1 Pladen” penulis 

menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Pemaparan 

sebagai berikut:  

1.6.1 Model Pembelajaran SETS 

SETS memiliki kepanjangan Science, Environment, Technology, and 

Society dalam bahasa Indonesia memiliki arti sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. Model SETS merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan 

unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sosial di lingkungan sekitar 

untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa. Jadi, pada saat penelitian menggunakan model SETS ini 

peneliti mengaitkan materi siklus hidup makhluk hidup dan puisi dengan unsure 

sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sosial.  

Model pembelajaran SETS ini memiliki lima tahapan. Pertama yaitu tahap 

invitasi, pada tahap ini peneliti memberikan isu atau masalah yang terjadi di 

masyarakat sekitar yang mudah dipahami oleh siswa dan merangsang siswa untuk 
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mengatasinya. Kedua yaitu tahap eksplorasi, pada tahap ini siswa berusaha 

dengan sendirinya untuk mengatasi masalah yang diberikan oleh peneliti. Ketiga 

yaitu tahap solusi, pada tahap ini siswa menganalisis dan mendiskusikan cara 

pemecahan masalahnya. Keempat yaitu tahap aplikasi, pada tahapan ini siswa 

menggunakan konsep yang telah diperoleh untuk mengatasi permasalahan yang 

sudah diberikan oleh peneliti. Terakhir yaitu tahap pemantapan konsep, pada 

tahap ini peneliti memberikan umpan balik atau penguatan terhadap konsep yang 

diperoleh siswa.  

1.6.2 Media Secret box 

Media pembelajaran merupakan suatu sarana pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan materi yang akan diberikan, sehingga materi 

pembelajaran dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Media Secret box 

mengajak siswa untuk aktif dalam kelompok untuk memahami materi yang 

diberikan.  

Media Secret box ini di dalamnya terdapat berbagai macam siklus makhluk 

hidup. Media ini mengajak siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya untuk 

menyusun tahapan siklus hidup makhluk hidup melalui petunjuk pelaksanaan 

kegiatan. Setiap kelompok memperoleh siklus yang berbeda-beda. Selain dapat 

mengurutkan siklus tersebut setiap kelompok juga bias menyebutkan manfaat 

makhluk hidup tersebut bagi masyarakat sosial di lingkungan sekitar. Selanjutnya, 

masing-masing siswa juga dapat menggambarkan siklus makhluk hidup, sehingga 

tidak hanya dapat mengembangkan aspek kognitifnya saja, tetapi aspek 

keterampilannya juga.  

1.6.3 Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk mengerti dan 

memahami materi yang telah dipelajari serta menangkap arti dan makna dari 

materi yang telah dipelajari. Pemahaman konsep bukan hanya sebatas mengerti 

dan memahami saja melainkan mampu menjelaskan lebih luas tentang konsep 

yang telah dikuasai. Kemampuan pemahaman konsep dapat ditingkatkan melalui 

model SETS dengan media Secret box.  
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Adapun indikator pemahaman konsep yakni, (1) mendefinisikan konsep 

secara verbal dan tulisan; (2) membuat contoh dan noncontoh penyangkal; (3) 

mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan symbol; (4) 

mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain; (5) mengenal berbagai makna 

dan interprestasi konsep; (6) mengidentifikasi sifat-sifat konsep dan mengenal 

syarat-syarat yang menentukan suatu konsep dan (7) membandingkan dan 

membedakan konsep-konsep. Pemahaman konsep mengukur ranah kognitif 

dengan menggunakan lembar kerja siswa, sedangkan untuk ranah afektif dan 

keterampilan diukur dengan lembar observasi siswa.  

1.6.4 Materi Siklus Hidup Makhluk Hidup Muatan IPA 

Siklus hidup makhluk hidup merupakan tahapan pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup yang membentuk sebuah siklus. Hewan sebagai 

makhluk hidup juga mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang 

berbeda-beda selama hidupnya. Ada beberapa jenis hewan yang mengalami 

perubahan bentuk disetiap tahapannya. Namun ada juga hewan yang tidak 

mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya.  

Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti 

hewan tersebut mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak 

mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami 

metamorfosis. Metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.  

1.6.5 Materi Menggali Isi Puisi Muatan Bahasa Indonesia 

Puisi merupakan suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penyair yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta 

penyusunan larik dan bait. Pada saat menyusun sebuah puisi diperlukan adanya 

kreativitas untuk memunculkan imajinasi. Imajinasi yang muncul dapat 

dituangkan ke dalam bentuk puisi yang terikat oleh penyusunan larik dan bait.  

Puisi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru atau 

puisi modern. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada puisi modern dengan alasan 

puisi modern sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diteliti. Penulisan puisi 

modern ini lebih bebas tidak ada aturan-aturan tertentu mengenai penulisannya. 



11 
 

 
 

 


