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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang tindakan, atau 

pengetahuan yang ditransmisikan melalui proses pembuatan sesuatu (Anttila, 

2009). Prosedural dapat didefinisikan sebagai suatu proses aktivitas sains yang 

membutuhkan metode, langkah untuk memecahkan masalah baik untuk 

memperoleh kesimpulan yang berarti pada tahap percobaan usaha. Pengetahuan 

prosedural menekankan kepada proses, „bagaimana‟ sesuatu terjadi dan 

bagaimana sesuatu itu dapat diselesaikan dengan menggunakan bentuk/langkah-

langkah dalam menyelesaikannya. Pengetahuan prosedural sangatlah penting bagi 

peserta didik untuk menyelidiki fenomena ilmiah dan memecahkan masalah.  

Di dalam setiap individu peserta didik  diyakini bahwa ada kemampuan yang 

membangun peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan 

belajar. Hanya saja peserta didik tidak dibiasakan dengan kemampuan mereka. 

Kemampuan ini dikenal juga kemampuan dalam mengolah pengetahuan 

prosedural. Tidak dibiasakannya kemampuan pengetahuan prosedural ini bisa 

menjadikan peserta didik kesulitan dalam mengembangkan kemampuan prosedur 

pada diri peserta didik. Kebanyakan sekolah hanya menekankan penguasaan 

konsep pada kegiatan pembelajaran. Sehingga pengetahuan prosedural peserta 

didik masih kurang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kurang 

munculnya pengetahuan prosedural pada saat pembelajaran bisa terlihat dari hasil 

analisis yang dilakukan peneliti yaitu dalam Juanengsih (2017) menyatakan 

bahwa pada umumnya para peserta didik memiliki kegiatan yang cenderung pasif 

dan kurang fokus memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru di dalam kelas dan rendahnya pengetahuan prosedural beberapa siswa kelas 

X khususnya pada mata pelajaran Biologi. Assidiq (2017) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kemampuan siswa kelas XI MIA dalam menyelesaikan soal 

berdimensi pengetahuan prosedural termasuk kategori rendah dengan presentase 

42,69%. Khamidah (2017) menyatakan bahwa peserta didik berhasil 
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menyelesaikan sebuah masalah yang sama dengan benar dengan apa yang 

dicontohkan oleh guru, akan tetapi ketika diberi masalah baik itu sama dengan 

contoh atau sedikit dimodifikasi siswa selalu bertanya urutan tiap langkah yang 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kurang memahami teknik maupun prosedur dalam 

menyelesaikan masalah dengan benar dan siswa masih memiliki sifat 

ketergantungan kepada guru dalam menyelesaikan masalah. Terdapat penelitian 

lain yang menyatakan bahwa peserta didik akan mendapatkan pemikiran yang 

tepat dan pemahaman yang mendalam setelah melakukan suatu kegiatan 

eksperimen yang berulang melalui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

mendapatkan hasil akhir yang pasti (Buffler dan Shallih, 2001).  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah 

teridentifikasi adalah menggunakan model pembelajaran Science, Technology, 

Engineering, Mathematic (STEM) dimana penelitian terkait STEM ini telah 

banyak dilakukan, diantaranya Cahyaningsih & Roektingroem (2018) menyatakan 

bahwa bahwa pembelajaran IPA berbasis STEM-PBL memberikan pengaruh 

terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan effect size kategori 

sedang, pembelajaran IPA berbasis STEM-PBL memberikan pengaruh terhadap 

hasil belajar kognitif peserta didik dengan effect size kategori sedang dan 

pembelajaran IPA berbasis STEM-PBL memberikan  pengaruh terhadap 

keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif peserta didik. Habibi & Kun 

(2018) menyatakan bahwa pembelajaran IPA dengan pendekatan SSI berbasis 

STEM berpengaruh secara signifikan terhadap literasi sains peserta didik SMP. 

Ika, dkk (2017) menyatakan bahwa bahan ajar berbasis STEM berisi materi 

tentang fluida dinamis dilengkapi permasalahan-permasalahan serta prosedur 

praktikum dan pembuatan proyek yang dikaitkan dengan aspek-aspek STEM 

dapat meningkatkan  penguasaan konsep peserta didik yang ditandai dengan 

peningkatan nilai pretest ke posttest. Sari, dkk (2017) menyatakan bahwa dari 

hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 

mahapeserta didik setelah diterapkan pembelajaran STEM-A (Sciences, 

Technology, Engineering, Mathematics, and Animation) berbasis kearifan lokal. 
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Berdasarkan beberapa penelitian STEM tersebut yang memberikan banyak 

kontribusi untuk melatihkan banyak keterampilan maka peneliti mencoba 

menerapkan Model Pembelajaran Science, Technology, Engineering, Mathematic 

(STEM) untuk melihat pengaruh terhadap pengetahuan prosedural yang dimiliki 

peserta didik.  

Alasan lain dipilihnya model Science, Technology, Engineering, Mathematic 

(STEM) karena model ini dapat mengintegrasikan beberapa KD kedalam sebuah 

proyek yang nantinya akan mengasah tentang teknik dan metode yang 

mencerminkan bagaimana seorang ilmuwan dalam bidang tersebut berpikir dan 

memecahkan masalah yang akan dihadapi dan STEM menggunakan Crosscutting 

konsep untuk memahami kesamaan pemikiran dari sudut pandang disiplin ilmu 

yang berbeda dan karena masih jarang yang melakukan penelitian terhadap 

kemampuan pengetahuan prosedural yang sama pentingnya dengan pengetahuan 

yang lain sehingga peneliti merasa tertarik untuk melihat pengaruh model 

pembelajaran Science, Technology, Engineering, Mathematic (STEM) tersebut 

terhadap kemampuan pengetahuan prosedural peserta didik. Model pembelajaran 

Science, Technology, Engineering, Mathematic (STEM) memiliki kelebihan yaitu 

memupuk hubungan antara berpikir, melakukan, dan belajar dan mengembangan 

kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka yang terlihat 

dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan pengetahuan prosedural peserta 

didik. Dalam tujuan dan manfaatnyapun model pembelajaran STEM dapat 

mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, inovatif dan produktif. 

Namun, tidak semua materi pembelajaran khususnya Biologi bisa menggunakan 

model pembelajaran STEM hanya terdapat beberapa yang dapat menggunakan 

model pembelajaran STEM. 

  Materi yang akan disampaikan dalam penelitian ini yaitu tentang 

pencemaran tanah. Alasan dipilihnya materi ini karena pada materi tersebut 

terdapat masalah yaitu sampah plastik yang merupakan salah satu penyebab 

pencemaran tanah  dimana plastik seolah-olah telah menjadi sebuah kebutuhan 

yang harus tersedia di masyarakat. Padahal sampah plastik memiliki dampak yang 

buruk bagi lingkungan kita apabila sampah plastik tersebut tidak digunakan 
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kembali dan masalah yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan pembelajaran 

konvensional saja sehingga pada pembelajaran ini diharapkan dapat melatih 

peserta didik lebih peduli terhadap kondisi pencemaran yang semakin hari kurang 

baik dan dapat ditanggulangi dengan salah satunya dengan mengolah limbah yaitu 

Ecobrik yang akan dijadikan sebuah proyek peserta didik.  

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan prosedural melalui pembelajaran 

STEM, dengan judul “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SCIENCE, 

TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATIC (STEM) TERHADAP 

KEMAMPUAN PENGETAHUAN PROSEDURAL PESERTA DIDIK SMA 

PADA MATERI PENCEMARAN TANAH.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan permasalahan 

“Bagaimana pengaruh penggunaan model Science, Technology, Engineering, 

Mathematic (STEM) terhadap pengetahuan prosedural peserta didik SMA pada 

materi pencemaran tanah?”. Dari rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan 

beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan peningkatan tiap indikator kemampuan 

pengetahuan prosedural peserta didik kelas yang menggunakan model STEM 

dengan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi 

pencemaran tanah? 

2. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model STEM terhadap kemampuan pengetahuan prosedural 

peserta didik pada materi pencemaran tanah? 

3. Bagaimana aktifitas peserta didik dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STEM terhadap kemampuan pengetahuan prosedural peserta 

didik pada materi pencemaran tanah? 
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C. TUJUAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah  “Mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Science, Technology, Engineering, Mathematic (STEM) terhadap 

kemampuan pengetahuan prosedural peserta didik pada materi pencemaran 

tanah”. Dari tujuan ini dapat dikembangkan  beberapa tujuan khusus lainnya 

yaitu: 

1. Mengetahui perbandingan kemampuan pengetahuan prosedural peserta didik 

antara kelas yang menggunakan model STEM dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pada materi pencemaran tanah 

2. Mengetahui perbandingan peningkatan tiap indikator kemampuan 

pengetahuan prosedural peserta didik kelas yang menggunakan model STEM 

dengan kelas yang menggunakan model Konvensional pada materi 

pencemaran tanah 

3. Mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model STEM terhadap kemampuan pengetahuan prosedural 

peserta didik pada materi pencemaran tanah 

4. Mengetahui aktifitas peserta didik dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STEM terhadap kemampuan pengetahuan prosedural peserta 

didik pada materi pencemaran tanah 

 

D. MANFAAT 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Guru  

Dengan penelitian ini guru akan mendapatakan informasi dan pengetahuan 

tentang gambaran model pembelajaran menggunakan model pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematic)  terhadap kemampuan 

pengetahuan prosedural peserta didik  

2. Bagi Peserta didik 

Dengan penelitian ini peserta didik akan mendapatkan pengalaman 

pembelajaran dengan model pembelajaran STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematic) 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Dengan penelitian ini peneliti lain dapat menjadikan referensi sebagai 

pembelajaran mengenai pengetahuan prosedural, model pembelajaran STEM  

(Science, Technology, Engineering, Mathematic) dan bagaimana seharusnya 

melakukan penelitian. 

 

E. BATASAN MASALAH 

Untuk memfokuskan masalah yang telah ditentukan maka perlu adanya 

batasan masalah. Batasan pada penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pengetahuan prosedural, yang memiliki 3 indikator yaitu 1) Pengetahuan 

tentang subjek-keterampilan khusus dan algoritma. 2) Pengetahuan tentang 

teknik dan metode. 3) Pengetahuan tentang kriteria yang menentukan kapan 

suatu prosedur tepat.   

2. Indikator terdapat pengaruh terhadap pengetahuan prosedural peserta didik 

dilihat dari  pencapaian keberhasilan nilai pretest dan postest. 

3. Materi yang digunakan pada pembelajaran Science, Technology, Engineering, 

Mathematics (STEM) yaitu materi pencemaran tanah yang merupakan salah 

satu mata pelajaran yang ada disekolahan tersebut 

4. Kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional 


