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Abstrak 

Penelitian ini merupakan bagian dari implementasi pertama pendidikan STEM dalam rancangan 
pembelajaran formal pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. Pelaksanaan 
implementasi ini merupakan luaran dari kegiatan pelatihan guru mengenai pendidikan STEM. Kelas sampel 
untuk implementasi dipilih secara acak pada tingkat kelas VII. Pada pembelajaran berbasis pendidikan 
STEM ini, siswa diminta merancang mobil bertenaga balon (balloon-powered car) sebagai media untuk 
memahami konsep gerak lurus beraturan. Jumlah siswa dalam kelas ini adalah 30 orang yang dibagi ke 
dalam enam kelompok berdasarkan keterampilan majemuk yang mendominasi siswa tersebut. Setelah 
pembelajaran berlangsung, siswa diwawancara mengenai respon, pengaruh, serta pemahaman mereka 
terhadap kegiatan pembelajaran. Pengaruh pembelajaran berbasis pendidikan berbasis STEM ini dianalisis 
berdasarkan jumlah siswa yang menjawab benar pada konsep gerak lurus beraturan dibandingkan dengan 
jumlah siswa yang menjawab benar pada konsep yang lain dari hasil Ujian Akhir Siswa (UAS). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis STEM ini mampu meningkatkan motivasi dan 
memberikan pengalaman dalam proses engineering (rekayasa). Selain itu, pembelajaran ini mampu 
meningkatkan prestasi siswa dalam ujian akhir sekolah. 

Kata-kata kunci: pembelajaran IPA berbasis pendidikan STEM, motivasi, media pembelajaran 

Pendahuluan 
     Saat ini kita berada pada abad 21 yang 
merupakan abad dengan perkembangan 
teknologi yang pesat di berbagai negara. Hal 
tersebut memicu peningkatan kompetisi antar 
negara yang berdampak pada globalisasi di 
dunia. Reformasi di bidang pendidikan telah 
dilakukan di beberapa negara maju, seperti 
halnya Amerika Serikat. Mereka 
mengembangkan pendidikan STEM (science, 
technology, engineering, and mathematics) 
sebagai suatu solusi untuk menghadapi 
tantangan pada abad 21 ini (Bybee, 2013). 
Namun demikian, masih banyak kendala yang 
dihadapi dalam implementasinya, salah satunya 
perlunya pengembangan teknologi pendidikan 
yang mendukung implementasi STEM (PCAST, 
2010). 

    Implementasi pertama pendidikan STEM di 
Indonesia telah dilakukan pada tahun 2013. 
Diawali dengan kegiatan pelatihan guru, analisis 
konten kurikulum 2013 dan KTSP, serta kegiatan 
pelatihan berbasis STEM (Suwarma. R. Irma, 
2014). Hasil keluaran implementasi ini adalah 
rancangan pembelajaran berbasis STEM yang 
diaplikasikan dalam pembelajarn IPA di dalam 
kelas secara formal. Pada penelitian ini, konsep 
yang diambil adalah gerak lurus berubah 
beraturan. Kompetensi dasar materi ini adalah 

menganalisis data percobaan gerak lurus 
beraturan dan gerak lurus berubah beraturan 
serta penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. Guru merancang pembelajaran berbasis 
pendidikan STEM dengan menggunakan balloon 
powered car sebagai medianya. Siswa diminta 
merancang sebuah mobil bertenaga angin 
dengan menggunakan bahan sederhana seperti 
stik es krim, balon, selotip, dan tutup botol bekas 
air mineral. Siswa dibagi menjadi enam 
kelompok berdasarkan dominasi kecerdasan 
majemuknya (multiple intelligences), kemudian 
setiap kelompok diminta mempresentasikan 
hasil percobaannya di akhir pertemuan. 
Pembelajaran ini berlangsung selama 2 x 40 
menit pada kelas VII di sekolah sampel. Pada 
akhir pembelajaran, dianalisis respon 15 orang 
perwakilan siswa terhadap pembelajaran melalui 
wawancara serta pengaruh pembelajaran 
terhadap hasil belajar siswa melalui analisis hasil 
ujian akhir semester. 

Teori 
    Istilah STEM pertama kali digunakan oleh 
NSF (National Science Foundation) pada tahun 
1990an sebagai sebuah akronim dari  science, 
technology, engineering and mathematics. Pada 
awalnya, akronim pertama yang diajukan adalah 
SMET namun akronim ini memiliki konotasi 
negative dengan kata smut. Kemudian diajukan 
akronim METS, tapi akronim ini juga kurang 
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mendapat respon dari para anggota karena ada 
yang mengatakan bahwa ini adalah nama grup 
baseball Nasional di New York. Akhirnya 
munculah akronim STEM dan semua anggota 
menyetujuinya karena banyak memiliki korelasi 
positif dengan bidang-bidang terkait. 
     Ketika pertama kali STEM muncul dalam 
konteks pendidikan, banyak tanggapan yang 
muncul; ilmuwan botani berpikir bahwa 
masyarakat sudah mulai meyadari pentingnya 
bagian terkecil dari tanaman. Sedangkan orang 
teknologi dan engineering merasa senang 
karena mereka berpikir bahwa itu berhubungan 
dengan suatu bagian dari jam tangan. Ahli karya 
seni anggur (wine) merasa antusias karena 
mereka piker stem ini adalah batang dari gelas 
anggur. Tidak ada satu pun pihak yang 
menyangkan bahwa STEM ini merupakan 
akronim dari science, technology, engineering, 
and mathematics. Jadi apakah sebenarnya 
definisi STEM ini? 

a. Definisi dasar berdasarkan masing-masing
kata 
Science:  merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan yang mempelajari alam 
semesta, fakta-fakta, fenomena serta 
keteraturan yang ada di dalamnya. 

Technology: merupakan inovasi, perubahan, 
modifikasi dari lingkungan alam untuk 
memeberi kepuasan terhadap keinginan 
dan kebutuhan manusia. (standarad of 
technology literacy, ITEA 2000) 
Tujuan teknologi adalah membuat 
modifikasi pada dunia untuk memenuhi 
kebutuha manusia. (National Science 
Education Standard, NRC 1996) 
Dalam pemaknaan yang lebih luas, 
teknologi mempu meningkatkan 
kemampuan manusia untuk merubah dunia; 
memotong, membentuk, menyatukan 
material-material, meindahkan sesuatu dari 
satu tempat ke tempat lain, untuk 
menggapai sesuatu yang lebih hebat 
dengan menggunakan tangan, suara dan 
perasaan kita. ( Benchnark for science 
literacy, AAAS, 1993) 
Merupakan proses manusia memodifikasi 
alam untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan mereka (Technically Speaking: 
Why All Americans Need to Know More 
About Technology, NAE/NRC,2012) 

Engineering: merupakan sebuah profesi dimana 
pengetahuan sains dan matematika 
diperoleh melalui studi, eksperimen, dan 
praktek yang diaplikasikan dengan 
mempertimbangkan pengembangan cara 

untuk merakit bahan-bahan dan kekutan 
alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 (Accreditation Board for Engineering and 
Technology, 2008) 

Mathematics: merupakan cabang disiplin ilmu 
yang mempelajari berbagai pola atau 
hubungan (relasi). (AAAS, 1993) 

b. STEM dalam konteks pendidikan
Ketika STEM dipandang dari sudut pandang

pendidikan, maka hal itu bukanlah hanya sebuah 
slogan/ akronim tapi mempunyai suatu tujuan 
dan pencapaian dalam pendidikan: 
    Tujuan pendidikan STEM (STEM education) 
bagi semua siswa adalah menerapkan dan 
mempraktekan konten dasar dari STEM pada 
situasi yang mereka hadapi/temukan dalam 
kehidupan, menjadi melek STEM (STEM 
literacy)’ (Rodger, W Bybee, 2013) 

c. Literasi STEM
Bybee (2013) menuliskan bahwa literasi STEM 
mengacu pada : 
x  Pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

seorang individu untuk mngidentifikasi 
pertanyaan dan permasalahan dalam 
kehidupan nyata, menjelaskan suatu hal 
yang alamiah dan yang terancang (natural 
and design world), serta menggambarkan 
kesimpulan berbesis fakta-fakta mengenai 
isu-isu STEM. 

x Pemahaman seorang individu mengenai 
karakeristik disiplin ilmu STEM  sebagai 
bentuk dari pengetahuan, inkuiri dan desain 
manusia.  

x Kepekaan seorang individu tentang 
bagaimana STEM membentuk material, 
intelektual dan budaya lingkungan kita, dan 

x Keinginan seorang individu untuk terikat 
dalam isu STEM dan terikat dengan ide-ide 
science, technology, engineering, and 
mathematics sebagai seorang warga yang 
konstruktif, peduli dan reflektif.  

Berdasarkan literasi STEM tersebut, Bybee 
menyatakan bahwa program pendidikan STEM 
dinilai perlu mengintegrasikan keterampilan yang 
harus dimiliki siswa berdasarkan standar NRC 
(2010). Keterampilan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
- Adaptability (keterampilan untuk 

beradaptasi terhadap suatu kondisi yang 
tidak umum) 

- complex communication skills (keterampilan 
dalam memproses dan menginterpretasi 
informasi baik secara verbal maupun non-
verbal)  

- non-routine problem solving (kemamuan 

Prosiding Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 2015 (SNIPS 2015) 
8 dan 9 Juni 2015, Bandung, Indonesia 

_________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

ISBN: 978-602-19655-8-0 [  374  ]



untuk menyelesaikan masalah yang tidak 
umum) 

- self management and self development 
(kemampuan untuk bekerja secara otomatis 
dengan kelompok maupun sendiri) 

- system thinking (kemampuan untuk 
memahami kerja seluruh sistem serta 
memahami bagaimana pengaruh suatu 
tindakan perubahan terhadap sistem 
tersebut). 

Hasil dan diskusi 
    Pembelajaran IPA berbasis STEM ini 
menggunakan rancangan engineering processes 
dalam proses pembuatan mobil, serta 
mengintegrasikan konsep matematika dalam 
menghitung perpindahan mobil tersebut. Hal 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan motivasi, 
kreasi serta inovasi siswa dalam menciptakan 
suatu teknologi.  
    Berdasarkan hasil wawancara, semua siswa 
(100%) merasa senang mengikuti pembelajaran 
tersebut, sebagian besar (80%) merasa mereka 
dirangsang berpikir secara aktif dalam 
menyelesaikan masalah, meskipun hanya 20% 
siswa yang memahami semua bagian 
pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan 
sebagian data yang diperoleh siswa tidak dapat 
menjelaskan konsep gerak lurus berubah 
beraturan. 
    Pembelajaran IPA berbasis STEM ini juga 
memberikan pengaruh kepada hasil belajar 
siswa, dimana hasil belajar siswa untuk materi 
ini lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa 
pada materi yang lainnya. Hal tersebut dilihat 
dari nilai rata-rata jumlah siswa yang menjawab 
benar untuk soal yang berhubungan dengan 
materi gerak diabndingkan dengan materi lain 
(Gambar.1). 

Tabel.1 Hasil wawancara siswa 

Pertanyaan Pelajaran hari ini 
Menarik Bosan Jenuh 

% 100% 

Pernyataan 

Pelajaran hari ini membuat saya 
Bergerak 

aktif 
Berpikir 

aktif 
Tidak 

melakuka
n apapun 

% 90% 10% 
Pertanyaan Saya memahami pelajaran 

Semua 
bagian 

Beberapa 
bagian 

Tidak 
paham 

% 20% 80% 

    Berdasarkan data diatas, maka masih 
diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 
pembelajaran IPA berbasis STEM terhadap 

motivasi, inovasi dan kreasi siswa tanpa 
melupakan pengaruhnya terhadap hasil belajar 
siswa. 
    Pada faktanya, dalam implementasi 
pembelajaran berbasis STEM ini terdapat 
beberapa kendala, diantaranya kemampuan 
membaca prosedur dalam LKS yang membuat 
siswa memerlukan waktu lama dalam membuat 
balloon-powered car, sehingga perlu 
ditingkatkan kemampuan tersebut serta 
keterbacaan LKS oleh siswa. Namun demikian, 
siswa dan guru terlibat dengan baik dalam 
pembelajaran ini. Temuan lain yang muncul 
dalam implementasi ini adalah hasil kerja siswa 
perempuan yang menunjukkan hasil lebih baik 
dan cepat dibandingkan dengan siswa laki-laki. 
Hal tersebut ditunjukkan melalui lamanya 
penyelesaian pembuatan ballon-powered car 
oleh siswa perempuan lebih cepat dibandingkan 
siswa laki-laki. Selain daripada itu, data hasil 
eksperimen siswa perempuan lebih lengkap 
dibandingkan siswa laki-laki. Namun hal tersebut 
belum mampu ditarik menjadi suatu kesimpulan 
bahwa siswa perempuan memiliki kecerdasan 
yang lebih baik daripada siswa laki-laki 
dikarenakan belum adanya penelitian lebih lanjut 
mengenai hal tersebut. 

Gambar.1 Diagram jumlah siswa yang 
menjawab benar pada ujian akhir siswa 

   Secara keseluruhan, pembelajaran berbasis 
STEM ini mampu meningkatkan motivasi siswa 
dan kreasi siswa dalam belajar IPA. Meskipun 
mereka belum memahami istilah STEM, namun 
mereka merasakan pembelajaran dengan 
metode ini mampu membuat mereka bergerak 
dan berpikir secara aktif. Pada faktanya, proses 
pengambilan data dirasa terlalu singkat sehingga 
mereka tidak mendapat data sesuai dengan 
konsep yang disampaikan. Oleh karena itu, 
pengaturan waktu pembelajaran yang lebih baik 
sangat diperlukan pada implementasi 
selanjutnya. 
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Kesimpulan 

Pembelajaran IPA berbasis STEM dengan 
menggunakan ballon-powered car sebagai 
medianya mampu meningkatkan motivasi dan 
kreasi dalam belajar IPA. Pembelajaran berbasis 
STEM ini juga mampu meningkatkan 
pemahaman siswa mengenai konsep gerak lurus 
dan gerak lurus berubah beraturan. Namun 
demikian, masih perlu penelitian lebih lanjut 
terhadap kendala yang muncul dalam 
implementasi ini. Salah satu saran untuk 
penelitian selanjutnya adalah menggunakan 
alam sebagai laboratorium IPA berbasis STEM. 
“IPA khususnya fisika seharusnya diajarkan 
secara kontekstual dengan alam sebagai 
sumbernya” (Lilik Hendrajaya, 2015). 
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