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“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPA BERBASIS STEM UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA” 
 

Haviz Kurniawan 
SDN 053 Cisitu, Jalan Sangkuriang No 87 Bandung, email : peaceedogawa@gmail.com 

 

Abstrak 

 

 

Pembelajaran yang berhasil dan berdaya guna juga ditandai dengan tingginya kegiatan dan 

partisipasi  siswa dalam lingkungan belajar. Partisipasi siswa yang tinggi dalam belajar dapat dicapai 

dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan efektif yakni metode yang dapat 

menumbuhkembangkan dan meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar siswa secara signifikan. Hal 

ini didasari oleh asumsi, bahwa ketepatan guru dalam memilih model dan metode pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan  belajar, karena model dan metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukannya. Seorang guru harus 

bisa mengakomodir keinginan belajar siswa dengan berbagai karakteristik unik tersebut. Keterampilan 

belajar pada abad 21 telah banyak sekali dikembangkan, salah satu indicator keterampilan abad 21 

adalah kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran dengan pendekatan STEM dapat melatih siswa 

dalam pemecahan suatu masalah dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran sains di sekolah dasar melalui metode 

pembelajaran berbasis STEM terhadap kemampuan berkomunikasi siswa dapat meningkat 

secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode yang lainya. 

Temuan ini menegaskan bahwa metode pembelajaran memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa terutama dalam hal berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode pembelajaran berbasis STEM  terbukti dapat 

menjembatani kemampuan yang diperoleh anak dalam meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran dengan metode pembelajaran 

berbasis STEM  melibatkan akitivitas pemecahan masalah otentik dalam konteks sosial, 

kultural, dan fungsional.  

Keyworlds : Sains, STEM, Komunikasi Siswa 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan 

masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting dalam memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat bertahan hidup dalam 

perubahan-perubahan tersebut melalui sebuah pembelajaran yang banyak mengeskplorasi 

berbagai keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan aspek yang diperlukan oleh 

masyarakat global yang semakin demokratis. Arus besar terbentuknya demokratisasi dalam 

masyarakat dunia seperti dikatakan oleh Francis Fukuyama (1992) dalam Supriatna (2007;141) 

nampaknya bukan hanya menjadi pengetahuan kognitif melainkan harus segera diikuti dengan 

penguasaan ranah afektif dan psikomotor berupa sikap dan perilaku (the way of acting) yang 

demokratis. Untuk mencapai hal tersebut,  pendidikan seharusnya dapat mengarahkan pada 

suatu pembelajaran yang dapat mewakili terhadap proses pembentukan keterampilan-

keterampilan sosial bagi peserta didik. Kegiatan pembelajaran  di kota Bandung khususnya di 

kecamatan Coblong menunjukkan kepada kondisi dimana siswa seringkali tidak diberikan 
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kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti bertanya, mengemukakan 

rasa ingin tahu, menjawab pertanyaan dari guru atau teman dan menyelidiki atau mencari 

informasi yang diperlukan dalam pembelajaran. Guru terlalu mendominasi proses 

pembelajaran dengan pola book center sehingga nilai-nilai sosial yang terkandung dalam 

sebuah partisipasi tidak terpenuhi oleh siswa, akibatnya siswa cenderung pasif dan tujuan 

pembelajaran sulit untuk tercapai sehingga pada gilirannya pembentukan manusia yang mampu 

berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud. Depdiknas (2007) 

menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan dalam berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

Pembelajaran IPA dan matematika di sekolah dasar pada umumnya hanya bersifat teoritis 

belum aplikatif, masih kebanyakan hanya penerapan rumus-rumus saja, padahal dalam 

kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang diselesaikan dengan cara IPA dan 

matematika. Sehingga pembelajaran IPA dan matematika harus berbasis masalah dan siswa 

belajar untuk mengkomunikasikan, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Hal ini 

menyebabkan  tingkat ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran  

IPA dan Matematika di sekolah masih tergolong kecil. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 

yang diperoleh mata pelajaran IPA dan Matematika sebesar 5,25 dari nilai KKM sebesar 70. 

Hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang serius bagi guru untuk segera mencari 

solusi pemecahan permasalahan. Untuk lebih meningkatan kemampuan menyelesaikan 

masalah khususnya dalam peningkatan matematika  salah satu cara untuk mewujudkan hal 

tersebut dengan Science Technology Engineering and Mathematics (STEM). 

STEM adalah akronim dari science, technology, engineering, dan mathematics. Kata STEM 

diluncurkan oleh National Science Foundation AS pada tahun 1990-an sebagai sebagai tema 

gerakan reformasi pendidikan dalam keempat bidang  disiplin tersebut untuk menumbuhkan 

angkatan kerja bidang-bidang STEM, serta mengembangkan warga negara yang melek STEM, 

serta meningkatkan daya saing global AS dalam inovasi iptek (Hanover Research, 2011). 

Gerakan reformasi pendidikan STEM ini didorong oleh laporan-laporan studi yang 

menunjukkan terjadi kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja dalam bidang-bidang 

STEM, tingkat iliterasi yang signifikan dalam masyarakat tentang isu-isu terkait STEM, serta 

posisi capaian siswa sekolah menengah AS dalam TIMSS dan PISA (Roberts, 2012).  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh penerapan pembelajaran IPA berbasis 

STEM dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa?” 

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, maka dibuat rumusan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Apakah model pembelajaran sains berbasis STEM memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi siswa? 

2. Apakah ada perbedaan pembelajaran sains berbasis STEM dengan pembelajaran sains 

lainnya terhadap kemampuan komunikasi siswa? 
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3. Tujuan 

Secara umum, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui peningkatan 

kemampuan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pembelajaran 

sains berbasis STEM. 

Namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Menganalisis pengaruh  kemampuan komunikasi siswa yang menggunakan 

pembelajaran sains berbasis STEM. 

b. Menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang tidak menggunakan 

pembelajaran sains berbasis STEM. 

c. Menganalisis perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang menggunakan 

pembelajaran sains berbasis STEM dengan yang tidak menggunakan pembelajaran 

sains berbasis STEM. 

d. Menganalisis gambaran pengaruh peningkatan kemampuan berkomunikasi  siswa 

setelah diterapkan pembelajaran sains berbasis STEM. 

 

4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah yang obyektif mengenai 

pengaruh peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa dalam mata pelajaran IPA melalui 

pembelajaran sains berbasis STEM. 

Secara rinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya : 

a. Bagi Siswa  

1) Memberikan latihan pada siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah sehari-

hari dengan pembelajaran bermakna (meaningful learning) agar tidak mudah 

terlupakan, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 

meningkatkan berkomunikasi siswa pada mata pelajaran IPA. 

2) Memberikan pengalaman secara langsung bagi siswa, sehingga siswa 

mempunyai kesan dalam belajarnya 

3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya Implementasi 

pembelajaran sains berbasis STEM yang menuntut pergeseran metode penilaian, 

dari penilaian konvensional bertumpu pada ujian ke arah penilaian otentik yang 

menekankan penilaian kinerja dan produk sehingga  diminati siswa yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

2) Sebagai bahan masukan dalam memilih pola pendekatan dan metode 

pembelajaran IPA  yang sesuai dengan karakteristik siswa serta kondisi 

lingkungan belajar 

3) Dengan hasil penelitian ini diharapkan SD Negeri di Kota Bandung dapat lebih 

meningkatkan pembelajaran khususnya Mata Pelajaran IPA yang lebih baik dan 

perlu diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran lain. Selain itu sebagai 

bahan masukan dan kajian bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

kelasnya. 

c. Bagi Sekolah 
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi input bagi sekolah dam melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan para guru untuk meningkatkan efektifitas dan 

kreatifitas pembelajaran  di dalam kelas. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode eksperimen semu (quasi eksperiment) 

dimana subyek kelompok penelitian tidak diambil secara random, subyek penelitian diterima 

apa adanya oleh peneliti. Penelitian ini dibagi dalam dua kelompok siswa, yaitu kelompok 

eksperimen melalui penggunaan pembelajaran berbasis STEM dan kelompok kontrol melalui 

pembelajaran menggunakan metode demontrasi. Penerapan pembelajaran berbasis STEM  

dilakukan pada materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar dengan 

materi “Optimalisasi Perkembangan Kecambah”. Eksperimen itu sendiri adalah observasi di 

bawah kondisi buatan (artificial condition) di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh si 

peneliti. Sedangkan penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol (Moh. Nazir, 2005 : 

63). 

Penelitian eksperimen dipilih karena suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan 

untuk menilai pengaruh suatu tindakan terhadap tingkah laku atau menguji ada tidaknya 

pengaruh tindakan itu. Tindakan di dalam eksperimen disebut treatment yang artinya 

pemberian kondisi yang akan dinilai pengaruhnya. Dalam pelaksanaan penelitian eksperimen, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebaiknya diatur secara intensif sehingga kedua 

variabel mempunyai karakteristik yang sama atau mendekati sama. Yang membedakan dari 

kedua kelompok ialah bahwa grup eksperimen diberi treatment atau perlakuan tertentu, 

sedangkan grup kontrol  diberikan  treatment seperti keadaan biasanya. 

Dengan pertimbangan sulitnya pengontrolan terhadap semua variabel yang mempengaruhi 

variabel yang sedang diteliti maka dipilih eksperimen kuasi. Dasar lain peneliti menggunakan  

desain  eksperimen  kuasi karena  penelitian  ini termasuk penelitian sosial. Adapun gambaran 

mengenai rancangan  pretest-posttest control group design (Sugiyono, 2007:116) sebagai 

berikut  

Tabel 1 Quasi Eksperiment dengan pretest-postest control group design 

Kelas Pretest Treatment Posttest 

KE Oɩ Xɩ OɩO₂ 

KK Oɩ X₂ OɩO₂ 

Keterangan : 

KE  : Kelas Eksperiment 

KK  : Kelas Kontrol 

 

C. PEMBAHASAN 
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Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pembelajaran IPA yang menggunakan metode pembelajaran berbasis STEM dengan 

pembelajaran yang menggunakan model metode demontrasi. Perbedaan ini ditunjukkan oleh  

kemampuan guru di kelas eksperimen dalam menjalankan sintaks pembelajaran berbasis 

STEM selama kegiatan pembelajaran yaitu :   (1) tahap mengidentifikasi masalah (2) tahap 

bertukar pikiran   (3) tahap mendesain (4) tahap membangun  (5) tahap evaluasi dan desain 

ulang dan (6) tahap berbagi solusi. Keenam tahap tersebut merupakan kunci utama dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 

Mengidentifikasi masalah, pada tahap ini siswa mengidentifikasi topik yang akan 

diinvestigasi, kemudian siswa mengamati sumber permasalahan yang telah ditentukan  oleh 

guru yang disajikan melalui media LCD. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kelompok  

yang dibimbing oleh guru dengan membatasi jumlah anggota masing-masing kelompok antara 

4 sampai 5 orang berdasarkan keterampilan dan keheterogenan. Kelompok  yang dibentuk ada 

6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa (1 siswa bertindak sebagai 

ketua dan  4 siswa lainnya sebagai anggota). Pada pertemuan pertama topik yang ditawarkan 

untuk diselidiki adalah bagaimana cara menghasilkan kecambah yang baik dan berkualitas 

baik?.  

Tahap Bertukar Pikiran (Diskusi), pada tahap ini siswa bersama-sama dengan 

bimbingan guru merencanakan tentang (1) mengapa hal tersebut terjadi ? (2) Bagaimana 

mereka menyikapinya ? (3) Siapa dan melakukan apa ? (4) Untuk tujuan apa mereka 

menyelidiki topik tersebut ? 

Seluruh siswa dalam kelompok melaksanakan diskusi kelompok untuk membahas 

keempat rencana yang disebutkan di atas. Selain itu kegiatan seperti ini merupakan kegiatan 

yang pertama bagi mereka laksanakan dalam pembelajaran IPA. Peran guru sebagai fasilitator 

sangat tampak dalam tahap ini. Guru sangat aktif untuk memberikan penjelasan dan informasi 

tentang bagaimana yang harus siswa lakukan dalam tahap perencanaan ini. 

Tahap Desain, yaitu tahap  siswa membuat  proyek investigasi dimana siswa 

melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data 

dan membuat simpulan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki (bagaimana 

membuat kecambah yang memiliki kualitas baik dan bagus). Kegiatan mendesain ini meliputi  

(1) siswa menuliskan dan menggambarkan proyek mereka dalam sebuah lembar kerja siswa (2) 

masing-masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap kegiatan kelompok (3) 

siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi dan mempersatukan ide dan pendapat (4) 

beberapa hasil penyelidikan siswa dituangkan dalam LKS. Pada kegiatan ini siswa menuliskan 

semua kemungkinan yang terjadi seperti pengaruh medan magnet, apakah mempengaruhi 

perkembangan tumbuhan atau tidak, semua kemungkinan itu digambarkan pada tahap desain 

ini. 

Tahap Membangun (Construct), Pada tahap ini kegiatan siswa  adalah : (1) anggota 

kelompok menentukan bahan bahan apa saja yang diperlukan  (2) anggota kelompok 

menentukan biaya yang dikeluarkan untuk merencanakan proyek mereka (3) siswa dapat 

belajar dari proyek yang dikerjakan oleh siswa yang lainya. Hampir seluruh siswa 

melaksanakan kegiatan pada tahap membangun dengan baik, hal ini tidak terlepas dari 

bimbingan guru secara ketat terhadap pelaksanaan kegiatan siswa pada setiap tahap. Siswa 
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terlibat dalam bertukar pikiran sesama anggota kelompok untuk menentukan pokok-pokok 

informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang akan dipresentasikan di depan kelas. 

Dari hasil proses membangun ini didapatlah sebuah hasil bahwa dalam mengerjakan proses 

proyek optimalisasi kecambah ini siswa menuliskan beberapa bahan yang dibutuhkan 

diantaranya gelas aqua bekas, biji kacang ijo, magnet, plastic warna hitam, palstik warna 

putih,kapas, penggaris,dan karet gelang. 

Tahap Tes Evaluasi dan Desain Ulang, tahap tes evaluasi dan desain ulang ini  yaitu 

tahap penyajian laporan akhir. Kegiatan pembelajaran di kelas pada tahap ini adalah sebagai 

berikut: (1) penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi bentuk 

penyajian (2) pendengar mengevaluasi, mengklarifikasi dan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan terhadap topik yang disajikan. Semua proyek itu akan diamati selama 5 hari kedepan 

dan tiap hari siswa diharuskan untuk mengukur tinggi kecambah yang terjadi pada masing-

masing variable tersebut. 

Tahap berbagi solusi, pada tahap berbagi solusi ini kegiatan guru atau siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: (1) siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, 

pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman efektifnya (2) guru 

dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada 

tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan 

yang dialami selama mereka melaksanakan proses pembelajaran dari awal hingga akhir. 

Seperti ketika siswa mendesain gambar untuk tempat tumbuhan kacang hijau serta ketika 

membuat grafik pertumbuhannya dengan menggunakan Microsoft Office. Guru memberikan 

masukan dan pengarahan untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa tahap-tahap pembelajaran dalam pembelajaran 

berbasis STEM menggambarkan bahwa paradigma pembelajaran sudah mulai bergeser dari 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher center) ke pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student center). Walaupun dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis STEM ini bersifat 

baru bagi guru, tapi ternyata guru mampu melaksanakannya sesuai langkah yang sesuai dengan 

sintaks dari metode tersebut. Pembelajaran berbasis STEM bagi guru merupakan suatu 

pembelajaran yang menuntut aktivitas dan keterlibatan mental siswa untuk memahami dan 

memecahkan suatu permasalahan  pembelajaran melalui sebuah projek yang harus 

diselesaikan. 

Berbeda dengan pembelajaran yang menggunakan model demontrasi yang dilakukan di 

kelas kontrol, dimana peran guru mendominasi jalannya pembelajaran. Pembelajaran dengan 

model demontrasi guru menjelaskan kepada siswa apa yang direncanakan dan apa yang 

dikerjakan, setelah itu guru mendemontrasikan kepada siswa secara perlahan serta memberikan 

penjelasan yang cukup singkat. Setelah itu guru mengulang kembali selangkah demi selangkah 

dan menjelaskan alasan alasan setiap langkah. Setelah itu guru menugaskan kepada siswa agar 

melakukan demontrasi sendiri langkah demi langkah dan disertai penjelasannya. 

Temuan Sliming (dalam Wahidin, 2006), yang meneliti perilaku mengajar guru di 

Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa siswa hanya menghapal informasi dan 

kurang mampu menggunakan informasi tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata 

yang berhubungan dengan informasi yang telah dimilikinya. Lebih jauh lagi, siswa kurang 

mampu menentukan masalah dan merumuskannya. 
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Pembahasan di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran berbasis STEM (kelas eksperimen) 

dengan pembelajaran yang menggunakan metode demontrasi (kelas kontrol). Penggunaan 

metode pembelajaran berbasis STEM  terbukti dapat menjembatani kemampuan yang 

diperoleh anak dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena 

pada pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis STEM  melibatkan akitivitas 

pemecahan masalah otentik dalam konteks sosial, kultural, dan fungsional.  Sains dan 

matematika dipandang tepat untuk menjadi kendaraan untuk membawa Pendidikan STEM, 

sebab kedua mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran pokok dalam pendidikan dasar dan 

menengah, dan menjadi landasan bagi peserta didik untuk memasuki karir dalam disiplin-

disiplin STEM, yang dipandang fundamental bagi inovasi teknologi dan produktivitas 

ekonomi. 

Hasil yang Dicapai 

Setelah melakukan penerapan pembelajaran berbasis STEM,maka diperoleh hasil yang cukup 

menggembirakan, yaitu: 

1. Pembelajaran tidak monoton, bisa dilaksanakan di luar kelas agar suasana belajar lebih 

bermakna dan berbeda dengan 88.3% siswa menyatakan hal positif. 

2. Antusiasme siswa dalam belajar terutama menuangkan ide dalam membuat desain dan mind 

map tinggi dengan kisaran nilai 94.7 rentang sangat baik 

3. Peningkatan nilai ulangan IPA dan Matematika yang cukup signifikan setelah melaksanakan 

model pembelajaran berbasis STEM, dengan perolehan siswa yang lulus di atas KKM 

mencapai >80%. 

4. Tingkat kecurangan dalam tes menurun drastis atau tingkat kejujuran lebih terjamin dan 

setiap siswa asyik mengerjakan soal secara individu dan terkendali, sehingga tingkat 

kejujuran dalam rentang sangat baik 91. 

5. Siswa menjadi berani dalam membuat strategi dalam mengambil suatu keputusan 

pengerjaan project karena dapat mengekspolasi melalui berbagai media. 

6. Munculnya jiwa yang senang dan termotivasi dalam memperoleh project yang maksimal. 

7. Siswa menjadi memiliki bekal nanti ketika terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena 

mereka memiliki pengalaman langsung bukan lagi  secara teoritis. 

 

Kendala-kendala yang Dihadapi 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis STEM yang dipilih dan digunakan dalam beberapa materi 

bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi adalah: 

1. Penggunaan waktu yang banyak dalam membuat project 

2. Pengintegrasian antara Kompetensi Dasar mata pelajaran IPA dan Kompetensi dasar 

Matematika membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit 

3. Pengarsipan hasil project siswa yang kurang terfasilitasi. 

4. Masih minimnya keinginan guru dalam mengembangkan model pembelajaran ketika diajak 

untuk menerapkan dan untuk berdiskusi serta diminta masukan dalam mengembangkan 

model lebih lanjut. 
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5. Kurangnya tenaga ahli yang diperlukan untuk memvalidasi dan memberi masukan terhadap 

keberlangsungan pengembangan model pembelajaran STEM ini. 

 

Faktor-faktor Pendukung 

Beberapa faktor pendukung dalam strategi pemecahan masalah dapat terus diterapkan 

antara lain: 

1. Alat, bahan serta media pembelajaran selalu mendukung dalam melaksanakan pendekatan 

pembelajaran berbasis STEM. 

2. Siswa memiliki banyak energi dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam 

pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis STEM. 

3. Siswa dapat diajak kerjasama dalam berdiskusi untuk mengembangkan berbagai pendekatan 

pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. 

4. Pihak sekolah, KKG dan Dinas Pendidikan selalu mendukung dan mengapresiasi kepada 

guru yang melakukan inovasi. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Pendekatan  pembelajaran sains berbasis STEM memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi siswa; 

2. Ada perbedaan signifikan antara pembelajaran sains berbasis STEM dengan pembelajaran 

sains berbasis demontrasi terhadap kemampuan komunikasi siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru dalam mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran IPA 

dengan  menggunakan pembelajaran berbasis STEM sebagai salah satu alternatif metode 

pembelajaran di sekolah dasar, maka  harus memperhatikan: (a) sajian bahan ajar berupa 

masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari (b) tidak perlu cepat-cepat memberi 

bantuan pada siswa, agar perkembangan intalelektual siswa maksimal, (c) intervensi yang 

diberikan harus minimal dan ketika benar-benar dibutuhkan siswa. 

2. Diharapkan guru dalam mengembangkan pembelajaran sains dapat menumbuhkan sikap 

positif  yang terkandung dalam pembelajaran berbasis STEM yakni kemampuan 

komunikasi dapat meningkat. 

3. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk selalu memotivasi para guru di sekolah yang ia 

pimpin untuk menjadikan dan mengembangkan metode-metode pembelajaran inovatif 

khususnya pembelajaran berbasis STEM sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran 

di sekolah dasar pada umumnya dan pada mata pelajaran IPA pada khususnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran            : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan      : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester            : VI/ I 

Materi                          : Pertumbuhan tumbuhan 

Alokasi Waktu            : 4 × 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

IPA  

Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup  

B. KOMPETENSI DASAR 

IPA 

Mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 

C. INDIKATOR 

 Melakukan eksperimen menanam biji kacang hijau 

 Mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau 

D. TUJUAN 

 Siswa mampu membuat desain eksperiment menanam biji kacang hijau 

 Siswa mampu mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan kacang 

hijau 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Teks cerita 

 Pertumbuhan tumbuhan 
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OPTIMALISASI KECAMBAH 

Pulau Jawa merupakan penghasil utama kacang hijau di Indonesia, karena memberikan 

kontribusi 61% terhadap produksi kacang hijau nasional. Sebaran daerah produksi kacang 

hijau di Indonesia adalah: NAD, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, NTB dan NTT. Total kontribusi 

daerah tersebut adalah 90% terhadap produksi kacang hijau nasional dan 70% berasal dari 

lahan sawah. Tantangan pengembangan kacang hijau di lahan kering adalah peningkatan 

produktivitas dan mempertahankan kualitas lahan untuk berproduksi lebih lanjut. 

Pengembangan kacang hijau merupakan solusi murah untuk mengatasi masalah tersebut. 

Keterbatasan modal, garapan lahan kering yang relatif luas, anggapan petani terhadap 

kacang hijau sebagai tanaman kedua, dan infrastruktur yang kurang memadai merupakan 

faktor biofisik dan sosial ekonomi yang menghambat pengembangan kacang hijau di lahan 

kering. Kecambah kacang hijau (tauge) merupakan sayuran tradisional yang terkenal 

diseluruh dunia. Nama itu jadi bersih sejak pelarangan pestisida dalam proses produksinya. 

Untuk itu, sumber vitamin yang baik perlu dipikirkan, khususnya kaya akan vitamin C. 

Enam puluh jam proses perkecambahan meningkatkan kadar vitamin C hingga 132 mg/100 

g, sebuah pertimbangan keuntungan yang nyata. Perkecambahan itu juga meningkatkan 

kadar niasin dan riboflavin secara signifikan. Jika tauge diproduksi berbasis komersial, 

diperlukan suatu varietas baik yang memiliki sifat diinginkan seperti hasil yang tinggi, dapat 

beradaptasi pada kondisi iklim yang berbeda dan toleran terhadap hama-penyakit selain 

untuk produksi tauge yang baik. Kacang hijau kualitas tinggi untuk kecambah, harus sedikit 

akar, berdiameter besar dan renyah. Permasalahan utama yang terjadi secara komesial 

adalah: akar yang panjang dan hipokotil yang Universitas Sumatera Utara 3 ramping, sulit 

berkecambah, perakaran pendek dan besar tauge dikatakan hal yang paling sulit untuk 

dicapai 

 

F. STRATEGI DAN METODE 

STEM (Science Technology Enginering Matematich) 

 

G. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

WAKTU KEGIATAN 

10 menit Kegiatan Pendahuluan 
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 Guru bertanya kepada siswa tentang kegiatan mereka pada akhir pekan 

lalu seperti “ Apakah kalian pergi ke pasar tradisional dengan ibumu 

kemarin?” 

 Guru bercerita kepada siswa bahwa banyak sekali aktivitas yang terjadi 

pada akhir pecan 

 Guru bercerita tentang aktivitasnya ketika pergi ke pasar tradisional 

kemarin sambal menyanyikan lagu : “ Pada Hari Minggu” 

“ Pergi Ke Pasar” (lirik Naik Delman) 

 

Pada hari Minggu ku ikut Ibu ke pasar 

Untuk beli sayur dan juga buah-buahan 

Sayur dan buah-buahan itu sangat sehat 

Agar tubuh kita sehat dan juga kuat, hey…. 

Yo ayo kita makan buah dan sayauran  

Yo ayo kita makan buah dan sayuran 

 Guru munjukan salah satu macam sayuran yaitu kacang kedelai dan 

meminta siswa untuk memerhatikan gambar tersebut, dan bertanya “ 

gambar apakah ini?” 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini berkaitan dengan kacang 

kedelai       

 

120 

menit 

Kegiatan Inti 

Seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan ini berorientasi 

kepada           6 (enam) langkah metode Pembelajaran berbasis STEM.  . 

Langkah-langkah tersebut yakni 

A. Tahap Mengidentifikasi Masalah 

1. Siswa mengamati teks cerita tentang “Jawa Barat Penghasil Kecambah 

Terbesar di Indonesia” 

2. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “ Apa yang terjadi apabila Jawa 

Barat mengalami penurunan dalam hal produksi kedelai?” 

3. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan beragam jawaban 

4. Guru mengajak siswa untuk melakukan percobaan untuk membuat 

kecambah dengan kualitas terbaik. 
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B. Tahap Bertukar Pikiran (Discuss) 

1. siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar berdasarkan hasil undian yang 

dilakukan oleh guru. 

2. guru membatasi jumlah anggota masing-masing kelompok antara 4 sampai 5 

orang berdasarkan keterampilan dan keheterogenan. 

3. Pada tahap ini siswa bersama-sama dengan bimbingan guru merencanakan 

tentang (1) mengapa hal tersebut terjadi ? (2) Bagaimana mereka 

menyikapinya ? (3) Siapa dan melakukan apa ? (4) Untuk tujuan apa mereka 

menyelidiki topik tersebut ? 

4.  Seluruh siswa dalam kelompok melaksanakan diskusi kelompok untuk 

membahas keempat rencana yang disebutkan di atas. 

C. Tahap Desain 

siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data dan membuat simpulan 

terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diselidiki (bagaimana membuat 

kecambah yang memiliki kualitas baik dan bagus). Kegiatan mendesain ini 

meliputi   

1. siswa menuliskan dan menggambarkan proyek mereka dalam sebuah lembar 

kerja siswa. 

2. masing-masing anggota kelompok memberikan masukan pada setiap 

kegiatan kelompok. 

3. siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi dan mempersatukan ide 

dan pendapat 

4. beberapa hasil penyelidikan siswa dituangkan dalam LKS 

D. Tahap Membangun (Construct) 

Pada tahap ini kegiatan siswa  adalah :  

1. anggota kelompok menentukan bahan bahan apa saja yang diperlukan   

2. anggota kelompok menentukan biaya yang dikeluarkan untuk merencanakan 

proyek mereka. 

3. siswa dapat belajar dari proyek yang dikerjakan oleh siswa yang lainya. 

E. Tahap Evaluasi dan Desain Ulang 

1. Siswa melakukan eksperimen penanaman biji kacang hijau untuk 

membuktikan membuat kecambah yang terbaik 

2. Siswa membuat ekperimen penanaman biji kacang hijau dengan 6 variabel 

3. Variable pertama yaitu kacang hijau disimpan di gelas aqua yang berisi 
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kapas basah dan ditutup oleh plastic warna hitam. 

4. Variable kedua yaitu kacang hijau disimpan di gelas aqua yang berisi kapas 

basah kemudian ditutup oleh plastic warna bening. 

5. Variable ketiga yaitu kacang hijau disimpan di gelas aqua yang berisi kapas 

basah kemudian ditutup dan diberikan magnet kutub utara diatas dan 

dibawahnya.  

6. Variable keempat yaitu kacang hijau disimpan di gelas aqua yang berisi 

kapas basah kemudian ditutup dan diberikan magnet kutub utara diatas dan 

kutub selatan dibawahnya. 

7. Variable kelima yaitu kacang hijau disimpan di gelas aqua yang berisi kapas 

basah kemudian ditutup dan diberikan magnet kutub selatan diatas dan 

dibawahnya  

8. Variable keenam yaitu kacang hijau disimpan di gelas aqua yang berisi 

kapas basah kemudian ditutup dan diberikan magnet kutub selatan diatas 

dan kutub utara dibawahnya. 

F. Tahap Berbagi Solusi 

Pada tahap berbagi solusi ini kegiatan guru atau siswa dalam pembelajaran 

sebagai berikut: (1) siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, 

pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman 

efektifnya (2) guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

 

10 menit Kegiatan Penutup 

 Guru memberikan penguatan 

 Guru melakukan tanya jawab kepada beberapa siswa untuk mengecek 

pemahaman siswa 

 Siswa disuruh menempelkan stiker emosi di papan tulis, apabila senang 

maka mereka harus memilih stiker smile dan apabila tidak senang 

mereka menempelkan stiker sedih. 

 

H. SUMBER BELAJAR 

 Lembar Kerja 
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 Gelas aqua 

 Biji kacang ijo 

 Kantong kresek 

 Kapas 

 Magnet 

 Penggaris 

 Timbangan  

 Plastic bening 

 Karet 

 

 

 

I. PENILAIAN 

Prosedur tes  : Project 

Instrument tes : Lembar Kerja 

 

Bandung, 2018 

Guru Kelas 

 

Haviz Kurniawan,S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran            : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan      : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester            : VI/ I 

Materi                          : Pertumbuhan tumbuhan 

Alokasi Waktu            : 4 × 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

IPA  

Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup 

MATEMATIKA 

Mengumpulkan dan menyajikan data 

B. KOMPETENSI DASAR 

IPA 

Mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 

MATEMATIKA 

7.1 Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram gambar,batang dan lingkaran  

7.2 Menentukan rata-rata hitung dan modus dari sekumpulan data 

C. INDIKATOR 

 Melakukan eksperimen menanam biji kacang hijau 
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 Mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau 

 Membuat diagram/grafik sederhana 

 Menghitung rata-rata pertumbuhan biji kedelai 

 Menghitung perbandingan panjang  pertumbuhan biji kedelai 

D. TUJUAN 

 Siswa mampu membuat desain eksperiment menanam biji kacang hijau 

 Siswa mampu mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan kacang 

hijau 

 Siswa mampu membuat grafik sederhana 

 Siswa mampu menghitung rata-rata pertumbuhan biji kacang hijau 

 Siswa mampu membandingkan panjang  tumbuhan kedelai 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Teks cerita 

 Pertumbuhan tumbuhan 

 Pengolahan data 

 

OPTIMALISASI KECAMBAH 

Pulau Jawa merupakan penghasil utama kacang hijau di Indonesia, karena memberikan 

kontribusi 61% terhadap produksi kacang hijau nasional. Sebaran daerah produksi kacang 

hijau di Indonesia adalah: NAD, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, NTB dan NTT. Total kontribusi 

daerah tersebut adalah 90% terhadap produksi kacang hijau nasional dan 70% berasal dari 

lahan sawah. Tantangan pengembangan kacang hijau di lahan kering adalah peningkatan 

produktivitas dan mempertahankan kualitas lahan untuk berproduksi lebih lanjut. 

Pengembangan kacang hijau merupakan solusi murah untuk mengatasi masalah tersebut. 

Keterbatasan modal, garapan lahan kering yang relatif luas, anggapan petani terhadap 

kacang hijau sebagai tanaman kedua, dan infrastruktur yang kurang memadai merupakan 

faktor biofisik dan sosial ekonomi yang menghambat pengembangan kacang hijau di lahan 

kering. Kecambah kacang hijau (tauge) merupakan sayuran tradisional yang terkenal 

diseluruh dunia. Nama itu jadi bersih sejak pelarangan pestisida dalam proses produksinya. 

Untuk itu, sumber vitamin yang baik perlu dipikirkan, khususnya kaya akan vitamin C. 

Enam puluh jam proses perkecambahan meningkatkan kadar vitamin C hingga 132 mg/100 
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g, sebuah pertimbangan keuntungan yang nyata. Perkecambahan itu juga meningkatkan 

kadar niasin dan riboflavin secara signifikan. Jika tauge diproduksi berbasis komersial, 

diperlukan suatu varietas baik yang memiliki sifat diinginkan seperti hasil yang tinggi, dapat 

beradaptasi pada kondisi iklim yang berbeda dan toleran terhadap hama-penyakit selain 

untuk produksi tauge yang baik. Kacang hijau kualitas tinggi untuk kecambah, harus sedikit 

akar, berdiameter besar dan renyah. Permasalahan utama yang terjadi secara komesial 

adalah: akar yang panjang dan hipokotil yang Universitas Sumatera Utara 3 ramping, sulit 

berkecambah, perakaran pendek dan besar tauge dikatakan hal yang paling sulit untuk 

dicapai 

 

F. STRATEGI DAN METODE 

STEM (Science Technology Enginering Matematich) 

 

G. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

WAKTU KEGIATAN 

10 menit Kegiatan Pendahuluan 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Mengkondisikan siswa ke dalam situasi pembelajaran yang kondusif 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

120 

menit 

Kegiatan Inti 

Seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan ini berorientasi 

kepada           6 (enam) langkah metode Pembelajaran berbasis STEM.  . 

Langkah-langkah tersebut yakni 

A. Tahap Mengidentifikasi Masalah 

1. Pada tahap ini siswa mengidentifikasi permasalahan terhadap proyek 

yang dilakukan pada pertemuan pertama yaitu bagaimana hasil 

pertumbuhan kecambah yang telah siswa amati selama 5 hari, siswa 

sudah memiliki gambaran umum tentang data mereka peroleh selama 5 

hari kemarin. 

2. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “ Bagaimana hasil 

pengamatan kalian selama 5 hari kemarin, apakah ada kendala yang 

kalian hadapi? 

3. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan beragam jawaban 
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B. Tahap Bertukar Pikiran (Discuss) 

1. siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar berdasarkan kelompok pada 

pertemuan pertama. 

2. Pada tahap ini siswa bersama-sama dengan bimbingan guru 

merencanakan tentang (1) mengapa hal tersebut terjadi ? (2) Bagaimana 

mereka menyikapinya ? (3) Siapa dan melakukan apa ? (4) Untuk tujuan 

apa mereka menyelidiki topik tersebut ? 

3. Seluruh siswa dalam kelompok melaksanakan diskusi kelompok untuk 

membahas keempat rencana yang disebutkan di atas. 

 

 

 

C. Tahap Desain 

Kegiatan mendesain pada pertemuan kedua ini dilakukan oleh kelompok 

berdasarkan topik yang telah diberikan oleh guru dalam hal Matematika yaitu 

mengolah data hasil perkembangan kecambah selama 5 hari.   Siswa mendesain 

tabel untuk mencari rata-rata pertumbuhan biji kecambah siswa menuliskan dan 

menggambarkan proyek mereka dalam sebuah lembar kerja siswa. 

 

D. Tahap Membangun (Construct) 

Pada tahap ini kegiatan siswa  adalah :  

1. anggota kelompok masing-masing menghitung panjang rata-rata tiap 

variable kecambah  

2. anggota kelompok membuat grafik sederhana dari tiap-tiap variable 

kecambah tersebut. 

3. siswa dapat belajar dari proyek yang dikerjakan oleh siswa yang lainya. 

 

E. Tahap Evaluasi dan Desain Ulang 

1. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengolahan datanya masing-

masing 

2. Setiap kelompok boleh menanggapi terhadap kelompok yang sedang 

persentasi. 

F. Tahap Berbagi Solusi 
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Pada tahap berbagi solusi ini kegiatan guru atau siswa dalam pembelajaran 

sebagai berikut: (1) siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, 

pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman 

efektifnya (2) guru dan siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

 

10 menit Kegiatan Penutup 

 Guru memberikan penguatan 

 Guru melakukan tanya jawab kepada beberapa siswa untuk mengecek 

pemahaman siswa 

 Siswa disuruh menempelkan stiker emosi di papan tulis, apabila senang 

maka mereka harus memilih stiker smile dan apabila tidak senang 

mereka menempelkan stiker sedih. 

 

H. SUMBER BELAJAR 

 Lembar Kerja 

 

I. PENILAIAN 

Prosedur tes  : Project 

Instrument tes : Lembar Kerja 

 

Bandung, 2018 

Guru Kelas 

 

Haviz Kurniawan,S.Pd 
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A. DESAIN 

(gambarlah hasil penelitian pertumbuhan kecambahmu!) 
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B. HASIL ANALISIS 

No Nama 

Variabel 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 

T  T  T  T  T  

1 Variable A           

2 Variable B           

3 Variable C           

4 Variable D           

5 Variable E           

 

Ket : T ( tinggi tumbuhan) (cm) 

 Hitunglah panjang rata-rata pertumbuhan kecambah dari masing-

masing variable? 

 Hitunglah perbandingan tinggi kecambah antara variable E dan 

variable A pada hari ke 7? 

 Hitunglah perbandingan tinggi kecambah antara variable E dan 

variable B pada hari ke 7? 

 Hitunglah perbandingan tinggi kecambah antara variable E dan 

variable C pada hari ke 7? 

 Hitunglah perbandingan tinggi kecambah antara variable E dan 

variable D pada hari ke 7? 

 Hitunglah perbandingan tinggi kecambah antara variable E dan 

variable A pada hari ke 7? 

 Buatlah grafik sederhana panjang pertumbuhan biji kecambah! 
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 Buatlah grafik sederhana berat pertumbuhan biji kecambah 
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REKAPITULASI SKOR POSTEST KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Siswa 
SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 E1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

2 E2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

3 E3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 

4 E4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

5 E5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

6 E6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 

7 E7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

8 E8 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 

9 E9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 

10 E10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

11 E11 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

12 E12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 

13 E13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

14 E14 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 

15 E15 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

16 E16 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7 

17 E17 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 

18 E18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7 

19 E19 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 

20 E20 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 

21 E21 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

22 E22 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

23 E23 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 

24 E24 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7 

25 E25 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 

26 E26 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

27 E27 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 

28 E28 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 

29 E29 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 

30 E30 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 

31 E31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

32 E32 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

33 E33 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7 
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34 E34 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

35 E35 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 

36 E36 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

37 E37 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

38 E38 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 

39 E39 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 

Jumlah 31 27 31 30 27 27 29 28 28 27 285 

Rata-Rata 0.79 0.69 0.79 0.77 0.69 0.69 0.74 0.72 0.72 0.69 7.31 

 

 

 

REKAPITULASI SKOR POSTEST KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA 

KELAS KONTROL 

No 
Nama 

Siswa 

SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 K1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

2 K2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

3 K3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 

4 K4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 

5 K5 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

6 K6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 

7 K7 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 

8 K8 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 

9 K9 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5 

10 K10 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 

11 K11 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 

12 K12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 

13 K13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 

14 K14 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 

15 K15 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 

16 K16 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

17 K17 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

18 K18 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 

19 K19 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 

20 K20 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 

21 K21 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 

22 K22 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 

23 K23 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

24 K24 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 

25 K25 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 

26 K26 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 

27 K27 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 

28 K28 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 

29 K29 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 
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30 K30 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5 

31 K31 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 

32 K32 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

33 K33 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

34 K34 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 

35 K35 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 

36 K36 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6 

Jumlah 19 16 20 21 23 22 19 17 24 17 198 

Rata-Rata 0.53 0.44 0.56 0.58 0.64 0.61 0.53 0.47 0.67 0.47 5.50 
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SOAL PRETEST/ POST TEST 

NAMA : ……………        NO :   

 

1. Andi seorang siswa SD melakukan penyelidikan pengaruh pencahayaan melalui 

tanaman kecambah yang ditutup plastic hitam dan putih serta tanaman kecambah yang 

dipengaruhi medan magnet. Hasil penyelidikan dapat dinyatakan dalam grafik berikut: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik tersebut kondisi yang dapat menghasilkan kecambah yang paling 

tinggi adalah … 

A. Pertumbuhan kecambah dengan ditutupi plastic hitam dan mendapatkan medan 

magnet U-S 

B. Pertumbuhan kecambah dengan ditutupi plastic bening dan mendapatkan medan 

magnet U-U 

C. Pertumbuhan kecambah dengan ditutupi plastic hitam dan mendapatkan medan 

magnet U-U 

D. Pertumbuhan kecambah dengan ditutupi plastic bening dan mendapatkan medan 

magnet U-S 

 

 

2. . 
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Berdasarkan grafik 1.1 bagaimana perlakuan terhadap kacang hijau agar menghasilkan 

kualitas kecambah yang baik? 

A. Kecambah disemai di tempat yang lembab dan gelap 

B. Kecambah disemai ditempat yang lembab, terang dan mengandung medan magnet 

C. Kecambah disemai ditempat yang lembab, gelap dan mengandung medan magnet 

D. Kecambah disemai ditempat yang kering, gelap dan mengandung medan magnet 

 

 

 

3. . 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa percobaan dilakukan selama …… dan setiap hari 

kolom tabel diisi dengan … 

 

a. 1 minggu tiap kolom diisi dengan berat kecambah 

b. 1 minggu tiap kolom diisi dengan tinggi kecambah 

c. 3 hari tiap kolom diisi dengan berat kecambah 

d. 3 hari tiap kolom disi dengan tinggi kecambah 

 

4. Banyak factor yang mempengaruhi kualitas kecambah, kualitas biji, media, pupuk, 

pencahayaan dan pertumbuhan selnya pun dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Dari 

semua factor tersebut yang paling mudah untuk diteliti adalah pengaruh cahaya 

terhadap kualitas tanaman kecambah. Kalian sebagai siswa SD yang ingin menyelidiki 

permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah yang dapat diajukan dalam penelitian 

ini adalah … 

A. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap ketinggian kecambah 
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B. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap warna kecambah 

C. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap kandungan nutrisi di dalam kecambah 

D. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap gerak semu tanaman kecambah 

 

5. Berdasarkan uraian soal no 4, maka desain penyelidikan yang dapat dilakukan adalah 

untuk mengukur pencahayaan pada tanaman kecambah, tanaman ditutup dengan … 

A. Lapisan plastic hitam yang jumlahnya dapat divariasikan 

B. Lapisan plastic putih yang jumlahnya dapat divariasikan 

C. Lapisan plastic bening yang jumlahnya dapat divariasikan 

D. Lapisan plastic hitam dengan jumlah yang sama 

 

6. Ali mendapatkan informasi bahwa pupuk mempengaruhi mutu tanaman kecambah. Jika 

Ali ingin menyelidiki hal ini, maka langkah yang dilakukan Ali adalah mendesain dua 

tempat pesemaian kedelai dengan kondisi satu tempat ditanami kedelai dengan cara 

biasa, satu tempat lagi ditanami kedelai yang diberi … 

A. Media yang berbeda 

B. Pupuk 

C. Pencahayaan yang berbeda 

D. Medan magnet 

 

 

7. Hasil penyelidikan ternyata menunjukan bahwa pencahayaan mempengaruhi tinggi 

kecambah sedangkan pupuk mempengaruhi berat kecambah. Jika kita mengingkan hasil 

kecambah yang pendek dengan berat yang optimal, maka rancangan desain yang akan 

dilakukan adalah … 

A. Kecambah disemai ditempat yang terang dan diberi pupuk dengan jumlah yang 

tepat 

B. Kecambah disemai ditempat yang gelap dan diberi pupuk dengan jumlah yang tepat 

C. Kecambah disemai ditempat yang lembab dan diberi pupuk dengan jumlah yang 

tepat 

D. Kecambah disemai ditempat yang kering dan diberi pupuk dengan jumlah yang 

tepat. 

 



36 
 

8. Pa hasan adalah seorang petani kecambah, dia menjajakan hasil pertanianya di pasar 

setiap hari rabu dan sabtu. Jika tanaman kecambah dipanen setelah lima hari, maka Pak 

Hasan harus menyemai kecambah di hari … 

A. Selasa dan jumat 

B. Selasa dan sabtu 

C. Rabu dan sabtu 

D. Senin dan kamis 

 

9. Jika pertumbuhan kecambah  dipengaruhi oleh arah medan magnet, maka untuk 

membuktikan ini gambar desain eksperimen yang sesuai terkait dengan penempatan 

kutub magnet adalah … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A                                 B                               C                              D 

 

10. Hani mengambil sample lima kecambah dari sejumlah kecambah yang ada, kemudian 

menghitung panjang rata-rata kecambah tersebut. Yang ia lakukan setelah melakukan 

pengukuran panjang kecambah adalah menghitung … 

A. Jumlah semua panjang kecambah 

B. Jumlah panjang kecambah yang dalam sample 

C. Jumlah panjang kecambah yang dalam sampel dibagi lima 

D. Jumlah panjang kecambah yang dalam sampel kali lima 
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