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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada tahun 2015, para pemimpin di negara-negara Asia Tenggara 

telah sepakat untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian 

yang solid dan dapat diperhitungkan di dalam perekonomian dunia melalui 

pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan utama MEA yaitu 

menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang 

menyebabkan terjadinya arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja 

terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas.  

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan 

beberapa langkah untuk menghadi MEA. Langkah-langkah yang telah 

dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk 

menghadapi MEA, yaitu penguatan daya saing ekonomi, program Aku Cinta 

Indonesia, penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan reformasi kelembagaan dan 

pemerintahan. Dari langkah-langkah tersebut, terdapat langkah yang paling 

penting, yaitu peningkatan kualitas SDM agar sumber daya manusia di 

Indonesia dapat bersaing dengan  sumber daya manusia yang berasal dari 

negara-negara lain di kawasan ASEAN, sehingga dapat mengikuti arus tenaga 

kerja terampil yang bebas dengan baik. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia perlu 

ditingkatkan karena jumlah pengangguran yang berpendidikan di Indonesia 

cukup tinggi.   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang. Jumlah ersebut 

mengalami peningkatan sebanyak 110 ribu orang dibandingkan pada Februari 
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2015 dan 320 ribu orang jika dibandingkan pada Agustus 2014. Pada Agustus 

2015, Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) untuk pendidikan diploma 

sebesar 7,54%. Hal tersebut meningkat dibandingkan pada bulan Februari 

2015 dan Agustus 2014, yaitu sebesar 7,49% dan 6,14%. Sedangkan TPT 

pada Agustus 2015 untuk pendidikan universitas sebesar 6,40%. Hal tersebut 

meningkat dibandingkan pada Februari 2015 dan Agustus 2014, yaitu sebesar 

5,34% dan 5,65%. Cukup tingginya jumlah pengangguran yang berpendidikan 

menunjukkan adanya aspek lain yang dibutuhkan selain kemampuan teknis 

untuk melakukan kerja (Hard Skills). Aspek lain yang dibutuhkan yaitu 

kemampuan personal dan interpersonal dalam diri calon pekerja tersebut 

(Soft Skills). Hard skills meliputi prosedur teknis ataupun tugas-tugas praktis 

yang dibutuhkan untuk profesi tertentu dan umumnya dapat diamati dan 

diukur, yang harus dimiliki oleh para pekerja. Sedangkan soft skills meliputi 

kemampuan personal dan interpersonal, pemecahan masalah, maupun 

pengambilan keputusan, harus dimiliki pula oleh para pekerja dalam 

menghadapi permasalahan yang akan muncul. 

Dinamika perkembangan abad 21 seperti sekarang ini dalam 

masyarakat regional seperti MEA, dan global yaitu program-program yang 

menjadi kesepakan bersama masyarakat global, seperti EFA, ESD, MDG; 

serta perkembangan sains dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, 

seperti ICT serta dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan berdampak 

pada tuntutan kompetensi generasi muda saat ini. Sehingga reformasi 

pembelajaran perlu dilakukan dalam mengimplementasikan pendidikan di era 

abad-21 ini. Hal ini penting dilakukan terutama dengan diberlakukannya 

kurikulum 2013 yang menghendaki adanya pengembangan potensi guru dan 

siswa secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 
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afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia, maka pengembangan model 

pembelajaran diharapkan mampu menghasilkan siswa-siswa yang diharapkan 

sesuai tujuan kurikulum tersebut. Pembelajaran diharapkan menghasilkan 

lulusan yang mampu berinteraksi sosial kemasyarakatan dengan lingkungan, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dapat dijadikan sumber 

pembelajaran. 

Berbagai upaya untuk mempersiapkan generasi abad 21 telah 

dilakukan, salah satunya melalui perubahan kurikulum nasional menjadi 

kurikulum 2013 yang berbasis pada pembelajaran abad 21 (Direktorat 

Dikdasmen Kemdikbud. 2014). Pada kurikulum 2013, tuntutan pada tiap 

kompetensi meliputi 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap dan 

ranah ketrampilan. Kurikulum ini juga mengupayakan peningkatan 

keseimbangan, kesinambungan dan keterkaitan antara hard skills dan soft skills 

(Permendikbud Nomor 103. Tahun 2014) Sehingga dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan dapat memunculkan 18 nilai karakter yaitu : 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan dan nasionalisme, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Nilai tersebut dapat muncul 

pada siswa jika guru memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi siswa 

dengan mengajak siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang kreatif, 

menarik, menyenangkan, inovatif dan kekinian sehingga siswa ingin 

berpartisipasi dan berperan aktif. 

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mempersiapkan 

generasi abad 21. Ada tiga subjek utama dalam pembelajaran abad 21, yaitu: 

(1) Keterampilan belajar dan berinovasi, yang meliputi cara berpikir dan cara 

bekerja. (2) Informasi, Media, dan Teknologi, yang meliputi alat-alat yang 
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digunakan dalam bekerja, (3) Keterampilan hidup dan berkarir, yang meliputi 

kemampuan untuk hidup di dunia.  Cara berpikir yaitu keterampilan berpikir 

yang harus dikuasai siswa untuk menghadapi abad 21, kemampuan berpikir 

tersebut diantaranya: berpikir kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, 

dan pengambilan keputusan, sedangkan cara bekerja yaitu kemampuan untuk 

bekerja di dunia global dan digital, siswa harus mampu berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkolaborasi, baik dengan individu maupun dengan 

komunitas dan jaringan. Siswa juga harus mampu menguasai alat untuk 

bekerja. 

Pembelajaran abad 21 hendaknya relevan dengan tantangan dan 

tuntutan pada kehidupan nyata, antara lain memunculkan kemampuan 

bekerjasama, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk 

menguasai diri, kemampuan berpikir kritis, menguasai teknologi dan mampu 

mengolah informasi serta berkomunikasi dengan efektif. Hal ini sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan 

nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran hendaknya mampu 

mendorong diri siswa sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  

Berbagai upaya untuk mempersiapkan generasi abad 21 telah dilakukan, 

salah satunya melalui perubahan kurikulum nasional. Menurut Undang-

undang no. 20 tahun 2003 kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang 

digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional.  Kurikulum 2013 yang 

hadir pada bulan Desember 2012 untuk menggantikan Kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan kurikulum yang dikembangkan 

dengan berbasis pada kompetensi yang mengarahkan siswa menjadi: (1) 

manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman 

yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

(Dokumen kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Desember 2012). Jelaslah bahwa kurikulum nasional yang saat ini digunakan 

di Indonesia sejalan dengan tuntutan abad 21. 

Salah satu model pembelajaran abad 21 yang terkait dengan 

pengembangan soft skills adalah model pembelajaran STEAM (Sains, 

Technology, Engineering, Art and Mathematic) yang mengaitkan bidang ilmu 

pengetahuan (sains), teknologi, teknik, seni, dan matematika, sehingga siswa 

diberikan pemahaman holistik keterkaitan bidang ilmu melalui pengalaman 

belajar abad 21. Pembelajaran dengan pendekatan STEAM merupakan 

pembelajaran kontekstual (Yakman, 2012), dimana siswa akan diajak 

memahami fenomena-fenomena  yang terjadi yang dekat dengan dirinya. 

Pendekatan STEAM mendorong siswa untuk belajar mengeksplorasi semua 

kemampuan yang dimilikinya, dengan cara masing-masing.  STEAM juga akan 

memunculkan karya  yang berbeda  dan tidak terduga dari setiap individu 

atau kelompoknya. Selain itu kolaborasi, kerjasama dan komunikasi akan 

muncul dalam proses pembelajaran karena pendekatan ini dilakukan secara 

berkelompok. Pengelompokan siswa dalam STEAM menuntut tanggung 

jawab secara personal atau interpersonal terhadap pembelajaran yang 

terjadi, proses ini akan membangun pemahaman siswa terhadap materi yang 

sedang dipelajari. 

Salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah adalah kimia. Ilmu 

Kimia dianggap sulit bagi siswa, hal ini dikarenakan istilah-istilah yang 
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digunakan sangat banyak dan tidak umum, terlalu banyak konsep artinya 

banyak yang harus dipelajari, abstrak, banyak hitungan yang artinya berkaitan 

dengan matematika, kompleks, banyak menggunakan simbol dan tidak ada 

hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut  Sirhan dan Gafoor & Silna, 

kesulitan siswa dalam belajar kimia karena kimia abstrak, tidak mudah untuk 

dipahami dan tidak berhubungan dengan kehidupan mereka, sedangkan 

menurut  Coll pembelajaran kimia dianggap sulit karena dalam 

pembelajarannya banyak menggunakan perhitungan, dan menurut Chiu, 

kimia sulit karena terlalu banyak simbol-simbol dan materinya kompleks. 

Johnstone (1991) dalam Pembelajaran Chandrasegaran, Treagust dan 

Mocerino (2007:294) mengatakan bahwa kesulitan belajar siswa dalam 

pembelajaran kimia karena melibatkan tiga representasi, yaitu representasi 

makroskopik, representasi mikroskopik dan  representasi simbolik. Sehingga 

dibutuhkan satu pendekatan yang akan merepresentasikan tiga hal tersebut 

dalam proses pembelajaran siswa dengan kehidupan sekitarnya.  

Kesulitan dalam pembelajaran kimia muncul karena pada proses 

pembelajarannya tidak kontekstual. Pada proses pembelajaran guru kurang 

mengajak siswa untuk mengamati fenomena yang terjadi disekitarnya, atau 

tidak menyajikan fakta-fakta yang dekat dengan kehidupan siswa. 

Pembelajaran kurang memberikan keterkaitan, baik pada diri siswa itu 

sendiri atau lingkungan sekitarnya, dan guru kurang mengajak siswa untuk 

turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat 

membangun pemikirannya sendiri. Siswa hanya menghafal, tidak memahami 

sesuatu dengan cara siswa sendiri dan bahkan dapat menemukan sendiri apa 

yang menjadi tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan permendikbud Nomor 103 tahun 2014, pada kurikulum 

2013, tuntutan pada tiap kompetensi meliputi 3 ranah, yaitu ranah 

pengetahuan, ranah sikap dan ranah ketrampilan. Kurikulum ini juga 
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mengupayakan peningkatan keseimbangan, kesinambungan dan keterkaitan 

antara hard skills dan soft skills. Sehingga dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan dapat memunculkan 18 nilai karakter yaitu : religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan dan nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan tanggung jawab. Nilai tersebut dapat muncul pada siswa jika guru 

memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi siswa dengan mengajak siswa 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang kreatif, menarik, 

menyenangkan, inovatif dan kekinian sehingga siswa ingin berpartisipasi dan 

berperan aktif. Hal ini dikarenakan siswa senang dan tidak mau terlewatkan 

setiap momen yang terjadi pada proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran siswa di beberapa SMA di Jakarta sudah 

dilengkapi beberapa fasilitas yang dapat digunakan sebagi penunjang 

pembelajaran abad 21.  Fasilitas yang dapat dimanfaatkan antara lain wifi, 

laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium 

komputer, perpustakaan digital, guru yang senantiasa terbuka untuk dapat 

diajak berdiskusi, keterdukungan fasilitas secara IT  dan siswa dengan bekal 

kemampuan pengetahuan yang baik dan memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik, artinya siswa dapat berinteraksi dengan teman dan gurunya 

menjadikan pembelajaran berjalan dengan baik pula. Namun pada siswa 

cerdas istimewa (CI) yang cenderung sendiri dan merasa dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri, menjadi kendala dalam proses 

pembelajaran kimia. Metode, model atau pendekatan yang monoton juga 

akan menimbulkan kejenuhan karena siswa merasa kurang variatif. Proses 

pembelajaran yang baru, kekinian dan belum pernah dilakukan menjadi salah 

satu pemikiran agar dapat membuat pembelajaran yang bervariasi.  



8 

 

Perlu ada penerapan pendekatan lain yang lebih kreatif dan inovatif 

yang dapat membantu siswa dan guru dalam memunculkan rasa ingin terus 

belajar dan mengetahui lebih banyak dan lebih jauh lagi. Memunculkan rasa 

membutuhkan dan berusaha untuk mengimplementasikan dalam kehidupan 

baik diri maupun lingkungan siswa tentang materi dari pembelajaran kimia. 

Pendekatan pembelajaran yang dirancang hendaknya kontekstual sesuai 

dengan tuntutan pada kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013 

sehingga akan menggali soft skills siswa secara optimal melalui rangkaian 

kegiatan dalam pembelajaran dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari hari. Munculnya soft skills dalam diri siswa, berasal dari proses kognitif 

yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga akan terjadi akumulasi 

pada struktur kognitif siswa. Pembelajaran yang dialami oleh siswa dapat 

diterima sehingga akan bermakna bagi siswa dan akan selalu diingat dan 

melekat.   

Salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan 

menerakan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and 

Mathematics) dalam pembelajaran kimia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan proyek kepada siswa dalam kelompok kerja. Dalam hal ini 

siswa dapat berinteraksi aktif dan mengeksplorasi dalam kelompoknya 

sehingga siswa secara bersama dapat mengamati fenomena-fenomena yang 

terjadi disekitarnya berupa fakta. Berkreasi menggunakan ketrampilan 

berkomunikasi dan komputasi dalam teknologi dengan menampilkan secara 

indah dan menarik guna memahami pembelajaran kimia dalam bentuk 

proyek STEAM. 

Pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang 

merupakan bagian dari pembelajaran konstruktivisme, dimana siswa secara 

aktif akan membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui 

proyek. Proyek yang diberikan pada pembelajaran dengan pendekatan 
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STEAM menuntut siswa untuk dapat memahami kimia sebagai science,  

memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang seperti komputasi untuk 

membantu menemukan konsep secara inkuiri, kemudian disajikan dengan 

memperhatikan etika dan estetika sebagai seni dan menampilkan bentuk-

bentuk materi kimia dengan manifestasi matematika. Menurut G. Yakman 

(2013), keseluruhan proses yang terjadi dalam pembelajaran kimia menjadi 

satu kesatuan yang terintegrasi. Pendekatan STEAM dapat memberikan 

kontribusi kepada siswa karena pada proses pembelajarannya 

mengutamakan pengalaman belajar untuk membangun pemahaman dan 

kreativitas siswa dan telah digunakan dalam program pendidikan di Korea 

dan 17 negara lainnya. Pendekatan STEAM terbukti efektif dan hasilnya 

signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, industri dan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

Proses pembelajaran kimia hendaknya mencari pendekatan 

pembelajaran yang membangun pemahaman agar bermakna pada siswa dan 

melibatkan siswa  secara aktif dan kreatif serta mengembangkan soft skills 

siswa. Oleh sebab itu, pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Art and Mathematics) dipilih sebagai pendekatan untuk membangun 

pemahaman siswa terhadap materi kimia dan menggali kreativitas siswa yang 

bisanya tidak muncul pada pembelajaran. Dengan pendekatan STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics)pada pembelajaran 

kimia ini dapat merangsang kreativitas dan soft skills siswa, sebagaimana yang 

telah diterapkan dalam pembelajaran di kurikulum 2013.  
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BAB II 

PEMBELAJARAN ABAD 21 
 

 

Abad 21 penuh dengan tantangan, hal ini sebagaimana dikatakan 

Thomas Friedman dalam buku 21st Century Skills bahwa abad 21 tidak 

hanya penuh tantangan tapi akan merubah atau mengacak – ngacak hal dasar 

dengan cara baru, kuat dan menghawatirkan (Trilling dan Fadel, 2009). Salah 

satu peran utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi masa depan 

dalam menghadapi tantangan zaman. Pengetahuan mengenai dunia kerja 

seperti jenis pekerjaan yang akan dibutuhkan dalam dekade mendatang bisa 

dilakukan di mana saja oleh siapa saja yang memiliki keahlian, ponsel, laptop, 

dan koneksi internet. Tetapi untuk mendapatkan  pengetahuan mengenai 

pekerja ahli, setiap negara membutuhkan sistem pendidikan yang 

menghasilkan generasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi 

kunci untuk kelangsungan hidup di abad ke-21. (Trilling and Fadel, 2009). 

Keterampilan abad 21 umumnya digunakan sebagai acuan pada 

kompetensi tertentu seperti kolaborasi, kemahiran teknologi, pemikiran 

kritis, dan pemecahan masalah yang perlu dilakukan oleh sekolah formal 

maupun non formal untuk membantu siswa menghadapi perkembang dunia 

seperti sekarang. 

Keterampilan abad 21 muncul dari sebuah asumsi bahwa saat ini 

individu hidup dan tinggal dalam lingkungan yang sarat akan teknologi, 

dimana terdapat berlimpah informasi, percepatan kemajuan teknologi yang 

sangat tinggi dan pola pola komunikasi dan kolaborasi yang baru. Kesuksesan 

dalam dunia digital ini sangat tergantung pada keterampilan yang penting 

untuk dimiliki dalam era digital, antara lain keterampilan berpikir kritis, 

memecahkan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi.  (Partnership for 21st 
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Century Skills, 2007).  Pada gambar 1 berikut ini dijelaskan elemen - elemen 

penting yang perlu dimunculkan dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan abad 21. Elemen – elemen tersebut adalah, yaitu: 

(1) Keterampilan belajar dan berinovasi, yang meliputi cara berpikir dan cara 

bekerja; (2) Keterampilan peguasaan Informasi, Media, dan Teknologi, yang 

meliputi alat-alat yang digunakan dalam bekerja; (3) Keterampilan hidup dan 

berkarir, yang meliputi keterampilan untuk hidup di dunia. Cara berpikir 

yaitu keterampilan berpikir yang harus dikuasai siswa untuk menghadapi 

abad 21, kemampuan berpikir tersebut diantaranya: berpikir kreatif, berpikir 

kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, sedangkan cara 

bekerja yaitu kemampuan untuk bekerja di dunia global dan digital, siswa 

harus mampu berkomunikasi, bekerjasama dan berkolaborasi, baik dengan 

individu maupun dengan komunitas dan jaringan. Ketiga elemen ini 

sepenuhnya saling berkaitan satu dengan lainnya dan merupakan 

pengetahuan, keterampilan serta keahlian yang perlu dimiliki siswa untuk 

dapat menjawab tantangan pekerjaan dan kehidupan di abad 21,  

Elemen – elemen yang perlu dimunculkan dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan abad 21 yaitu (1) keterampilan belajar dan 

berinovasi, yang meliputi cara berpikir dan cara bekerja; (2) Keterampilan 

menggunakan Informasi, Media, dan Teknologi, yang meliputi alat-alat yang 

digunakan dalam bekerja; (3) Keterampilan Hidup dan berkarir, yang 

meliputi keterampilan untuk hidup di dunia, seperti yang digambarkan pada 
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kerangka kompetensi pembelajaran abad 21 sebagai berikut: 

 

Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st 

Century, 2008 

 

Keterampilan abad 21 yang terdapat dalam buku 21st Century Skills oleh 

Trilling dan Fadel ditempatkan dalam tiga kategori: 

1. Keterampilan Belajar dan inovasi: berpikir kritis dan memecahan 

masalah, Komunikasi dan kolaborasi, Kreativitas dan inovasi 

2.  Keterampilan Menggunakan Teknologi dan Media Informasi: literasi 

informasi, literasi Media dan literasi teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT) 

3. Keterampilan Hidup dan Berkarir: Fleksibilitas dan adaptasi, inisiatif dan 

pengarahan diri sendiri, interaksi sosial dan lintas-budaya, Produktivitas 

dan akuntabilitas dan Kepemimpinan dan tanggung jawab. 

Keterampilan abad 21 terbagi menjadi tiga elemen yakni: 

keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan peguasaan Informasi, 

Media, dan Teknologi, serta Keterampilan hidup dan berkarir, yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 
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(1) Keterampilan belajar dan berinovasi, terdiri dari (a) Cara berpikir 

yaitu beberapa kemampuan berpikir yang harus dikuasai siswa untuk 

menghadapi dunia abad 21. Kemampuan berpikir tersebut diantaranya: 

kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, (b) 

Cara bekerja yaitu kemampuan bagaimana mereka harus bekerja dengan 

dunia yang global dan dunia digital. Beberapa kemampuan yang harus 

dikuasai siswa adalah kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. 

Generasi abad 21 harus mampu berkomunikasi dengan baik, dengan 

menggunakan berbagai metode dan strategi komunikasi. Juga harus mampu 

berkolaborasi dan bekerja sama dengan individu maupun komunitas dan 

jaringan. Jaringan komunikasi dan kerjasama ini memanfaatkan berbagai cara, 

metode dan strategi berbasis ICT. Bagaimana seseorang harus mampu 

bekerja secara bersama dengan kemampuan yang berbeda-beda. 

(2) Keterampilan menguasai Informasi, media, dan teknologi yaitu 

Alat untuk bekerja yaitu seseorang harus memiliki dan menguasai alat untuk 

bekerja. Penguasaan terhadap Information and communications technology (ICT) 

dan information literacy merupakan sebuah keharusan. Tanpa ICT dan sumber 

informasi yang berbasis segala sumber akan sulit seseorang mengembangkan 

pekerjaannya. 

(3) Keterampilan hidup dan berkarir yaitu Kemampuan untuk 

menjalani kehidupan di abad 21, yaitu: menjadi warga negara yang baik, 

memiliki kehidupan dan karir yang mapan, bertanggung jawab secara pribadi 

dan sosial. Selanjutnya sebagai seorang pendidik, bagaimana dapat mengatur 

dan mendesain pembelajaran agar siswa memiliki keterampilan abad 21. 

Guru harus mengubah paradigma pembelajaranya. 

1. Guru sebagai pengarah menjadi sebagai fasilitator, pembimbing dan 

konsultan 

2. Guru sebagai sumber pengetahuan menjadi sebagai kawan belajar 
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3. Belajar diarahkan berpusat pada siswa 

4. Belajar terjadwal secara ketat dengan waktu terbatas menjadi belajar 

secara terbuka, ketat dengan waktu fleksibel sesuai keperluan 

5. Belajar berdasarkan fakta menjadi berdasarkan projek dan survei 

6. Bersifat teoritik, prinsip dan survei menjadi dunia nyata, refleksi prinsip 

dan survei 

7. Pengulangan dan latihan menjadi penyelidikan dan perancangan 

8. Aturan dan prosedur menjadi penemuan dan penciptaan 

9. Kompetitif menjadi kolaboratif 

10. Berfokus pada kelas menjadi berfokus pada masyarakat 

11. Hasilnya ditentukkan sebelumnya menjadi hasilnya terbuka 

12. Mengikuti norma menjadi keanekaragaman yang kreatif 

13. Komputer sebagai subjek belajar menjadi peralatan semua jenis belajar 

14. Presentasi dengan media statis menjadi interaksi multimedia dinamis 

15. Komunikasi sebatas ruang kelas menjadi tidak terbatas 

16. Tes diukur dengan norma menjadi unjuk kerja diukur pakar, penasehat 

dan teman sebaya 

Kivunja (2014) bersumber dari Partnership 21st Century Skills (P21) 

yang dilaporkan oleh Trilling dan Fadel (2009), menyatakan bahwa 

keterampilan yang dibutuhkan  orang-orang untuk berhasil sebagai individu, 

warga dan pekerja di abad  21 dalam  empat domain. Empat domain tersebut 

yaitu subyek Tradisional Core dan Keterampilan Belajar dan Inovasi ,  

Keterampilan Hidup dan  Karir, serta Keterampilan Digital Literasi. Tiga 

domain di dalamnya merupakan keterampilan abad 21. 

Keterampilan Abad 21 menurut Trilling dan Fadel (2009) 

mendeskripsikan ke dalam 3 keterampilan sebagai berikut: 

1. Keterampilan Belajar dan Berinovasi 
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Keterampilan ini merupakan  kunci untuk belajar dan  kerja kreatif 

seumur hidup. Dua keterampilan pertama ini, berpikir kritis dan pemecahan 

masalah, dan  komunikasi dan  kolaborasi, membahas keterampilan  kerja. 

keterampilan ketiga yaitu  kreativitas dan inovasi, berfokus pada penemuan 

dan peenciptaan. 

 

2. Keterampilan Menggunakan Teknologi dan Media Informasi 

Generasi abad ke-21 harus memperoleh keterampilan untuk tepat 

akses, mengevaluasi, penggunaan, mengelola, dan menambah kekayaan 

informasi dan media. Dengan alat – alat digital hari ini dan yang akan datang, 

generasi abad 21, generasi abad 21 akan memiliki kekuatan yang belum 

pernah terjadi sebelumnya untuk memperkuat kemampuan berpikir, belajar, 

berkomunikasi, berkolaborasi, dan menciptakan. Seiring dengan semua 

kekuatan yang datang kebutuhan untuk mempelajari keterampilan yang 

sesuai adalah keterampilan menggunakan informasi, media, dan teknologi. 

 

3. Keterampilan Hidup dan Berkarir 

Keterampilan ini merupakan kunci untuk  tidak ada lagi keraguan  

pada abad 22.  

Pendidikan abad 21 ini melibatkan aspek keterampilan dan 

pemahaman, namun juga menekankan pada aspek-aspek kreativitas, 

kolaborasi dan kemampuan berbicara. Beberapa juga melibatkan teknologi, 

tingkah laku dan nilai nilai moral, selain itu juga menekankan pada 

keterampilan berpikir kritis dan berkomunikasi yang lebih memberikan 

tantangan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran abad 21 berarti 

siswa menguasai konten sambil memproduksi, mensintesis, dan mengevaluasi 

informasi dari berbagai mata pelajaran dan sumber belajar dengan 

pemahaman yang mendalam serta menghormati budaya masyarakat yang 
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beragam. Tiga keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran 

abad 21 adalah : kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Siswa harus mampu 

menunjukkan keaksaraan digital, melek teknologi, yang mana harus juga 

diimbangi dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Banyaknya 

Alat virtual dan perangkat lunak jaringan yang semakin terbuka bebas 

membuat pembelajaran dapat dilakukan tanpa batas oleh siswa dari segala 

umur, kapan saja, dan dimana saja, namun hal ini juga harus diimbangi dengan 

pengawasan orang tua untuk pembelajaran yang baik. Pembelajaran ini 

menuntut guru agar lebih siap dalam proses pembelajaran, guru harus 

mampu menyusun secara stategis aspek kognitif yang harus dikembangkan 

dan dimiliki oleh siswa, mampu masuk dan keluar dari dunia maya untuk 

kemajuan proses pembelajaran berbasis teknologi. 
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BAB III 

PENDEKATAN STEAM (Science, Technologi, Engineering, 

Art and Mathematics) 
 

STEAM bisa didefinisikan sebagai suatu pendekatan pengajaran dan 

pembelajaran antara dua atau lebih dalam komponen STEAM atau antara 

satu komponen STEAM dengan disiplin ilmu lain.  Istilah STEAM merupakan 

kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, 

pengintegrasian seni dengan disiplin ilmu lain sebenarnya telah lama 

dilakukan, seni dianggap sebagai penyeimbang ilmu pengetahuan, bahkan 

plato pernah menuliskan "The object of education is to teach us love of beauty" 

(Grube, 1974), objek dari pendidikan adalah untuk mengajarkan kita 

mencintai keindahan. Pengintegrasian seni dalam STEAM diharapkan mampu 

membuat pembelajaran lebih bermakna, karena siswa ikut terlibat dalam 

mewujudkan kompetensi pembelajaran yang harus dicapainya secara nyata 

dalam bentuk karya. 

Menurut Gigliotti (1998), yang perspektifnya dibentuk oleh karir 

sebagai seorang profesor seni dan desain, pendidikan berarti "memberikan 

suatu lingkungan di mana siswa merasa benar-benar terdorong untuk 

terlibat dalam penciptaan masa depan mereka dengan memahami betapa 

pentingnya kehadiran mereka” . Hal ini membutuhkan guru yang" berharap 

siswa dapat menyumbangkan sesuatu yang penting dan unik untuk sebuah 

proyek”. Cunningham (2014) mengeksplorasi paksaan ini dalam hal seni 

bagaimana partisipatif dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan 

memperluas kapasitas untuk imajinasi: "Kita perlu warga negara yang bisa 

membayangkan sebuah dunia yang berbeda. Sebaliknya STEM (Science, 

technology, Engineering, and Matematics) dibutuhkan untuk membuat imajinasi 

tersebut menjadi sangat berarti." 
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Banyak contoh yang menyatakan bahwa pengintegrasian Art/ seni 

dengan disiplin ilmu lain dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

Manson Khun (2015) menyatakan bahwa integrasi art/ seni ke dalam 

pembelajaran sains dapat dilakukan melalui model Claudia Cornett’s With 

About In and Through (WAIT). Cornett mendeskripsikan modelnya dalam 

tiga tahapan yaitu: 

1. With: Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menikmati 

pembelajaran dan bekerja secara kreatif. Sebagai contoh dalam 

pembelajaran sains yang terintegrasi seni adalah siswa menonton video 

tentang gempa bumi dan kemudian mereka diminta untuk 

menggambarkan apa yang mereka pikirkan tentang kejadian di bawah 

tanah saat gempa bumi; 

2. About and In: Tujuannya adalah agar siswa memiliki pemecahan masalah 

yang kreatif melalui seni dan mengembangkan kemampuan seni secara 

personal. Sebagai contoh siswa siswa membaca tentang gempa tektonik, 

mereka membuat menggambarkan keadaan yang terjadi setelah gempa 

bumi; dan  

3. Through: pada tahap ini seni menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, 

keindahan lingkungan kelas. Makna pembelajaran melalui seni adalah 

menciptakan makna melalui seni. Sebagai contoh siswa menonton video 

tentang gempa bumi dan berpikir bagaimana mereka mendesain rumah 

yang dapat mengurangi dampak dari gempa bumi, kemudian siswa 

mengambil tusuk gigi dan kapas untuk membangun rumah sesuai dengan 

desain yang mereka buat, dan akhirnya desain mereka di tes dengan meja 

yang digoyangkan. Seperti yang terlihat pada tahapan tersebut 

pembelajaran dengan mengintegrasikan seni menuntut siswa untuk 

menciptakan sesuatu. 
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Masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah adalah menghubungkan 

antara satu materi dengan materi yang lain, bahkan yang lebih sulit adalah 

menghubungkan antar bidang studi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

perlu dicari pendekatan yang dapat mengintegrasikan antar bidang studi 

secara nyata dan siswa merasakan ada tidaknya keterkaitan dan manfaatnya 

dalam pembelajaran yang kontekstual. Salah satu upaya untuk 

mengintegrasikan antar bidang studi dalam pembelajaran kimia di sekolah 

adalah dengan menggunakan pendekatan STEAM (Science Technology 

Engineering Art and Mathematics). 

Menurut Guy A. Boy dan Yakman, STEAM (Science Technology 

Engineering Art and Mathematics) merupakan pendekatan yang terintegrasi 

untuk dapat mendorong kreativitas. Mengintegrasikan unsur-unsur pada 

STEAM dalam pembelajaran dapat  mendorong siswa untuk mencari 

keterkaitan dari satu dengan yang lain. Masuknya unsur seni pada STEAM 

akan dapat mengembangkan kemampuan siswa secara estetik.  

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM merupakan pembelajaran 

kontekstual (Yakman, 2013), dimana siswa akan diajak memahami fenomena-

fenomena  yang terjadi yang dekat dengan dirinya. Dengan pembelajaran 

seperti ini, siswa akan merasa ingin lebih tahu, ingin belajar dan memahami 

apa yang sedang terjadi, penyebab-penyebabnya, dan dampak yang 

ditimbulkan serta berusaha untuk mengatasinya. Hal ini terjadi karena siswa 

dapat langsung mengaitkan, menghubungkan dan bahkan bisa mencari solusi 

pada permasalahan yang muncul, dalam model pembelajaran ini siswa diajak 

berpikir kritis. Pendekatan STEAM menjadikan siswa merasa bahwa siswa 

terlibat ambil bagian dalam pembelajaran yang terjadi dan akan mencari 

solusi dari setiap permasalahn yang muncul.   

Pendekatan STEAM mendorong siswa untuk belajar mengeksplorasi 

semua kemampuan yang dimilikinya dengan cara masing-masing.  STEAM 
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juga akan memunculkan karya  yang berbeda  dan tidak terduga dari setiap 

individu atau kelompoknya. Selain itu, kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi 

akan muncul dalam proses pembelajaran karena pendekatan ini dilakukan 

secara berkelompok. Pengelompokan siswa dalam STEAM menuntut 

tanggung jawab secara personal maupun interpersonal terhadap 

pembelajaran yang terjadi, proses ini akan membangun pemahaman siswa 

terhadap materi yang sedang dipelajari. Secara aktif siswa akan menciptakan 

strategi secara mandiri untuk proses belajarnya. Pendekatan STEAM ini 

mengarahkan siswa untuk memiliki ketrampilan yaitu keterampilan 

pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan 

kolaborasi (Messier, 2015). 

Pendekatan STEAM mengupayakan siswa untuk membangun 

pemahamannya sendiri dari proses pembelajaran dengan mengintegrasikan 

beberapa bidang studi dalam kehidupan nyata. STEAM  juga mengeksplorasi 

kemampuan siswa dengan menggunakan teknologi yang terkait, yang dapat 

dipilih oleh siswa atau yang digemari dan dikomunikasikan dengan cara yang 

menarik seperti seni. Pemahaman pada pembelajaran dengan STEAM juga 

dapat diperoleh siswa melalui kerja kelompok dengan inkuiri (Susan Blackley 

and Rachel Sheffield). Dalam hal ini, siswa belajar mencari dan menemukan 

konsep yang sedang dipelajari secara mandiri, baik secara individu maupun 

kelompok.  

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran kimia akan 

membuat siswa  memahami konsep dengan kreativitasnya masing-masing. 

Kimia sebagai science ternyata dekat dengan diri siswa sehingga siswa 

mengetahui manfaatnya dalam kehidupan sehari hari.  Penggunaan IT dalam 

menyalurkan kreativitas siswa sebagai media untuk menyalurkan kegemaran 

siswa terhadap komputasi atau smartphone dapat digunakan sebagai 

implementasi teknologi, kerjasama selama proses pembelajaran dari awal 
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hingga terbentuknya produk merupakan proses inkuiri, memunculkan 

kreativitas berupa musik, cerita atau poster dan juga foto merupakan bagian 

dari seni. Adanya perhitungan numeric pada materi yang diajarkan adalah 

bagian dari matematika pada STEAM. Pengintegrasian beberapa bidang studi 

dalam pembelajaran kimia dengan model pembelajaran STEAM akan 

membangun pemahaman siswa terhadap konsep materi dan keterkaitannya 

dengan bidang studi lain. 

Pendekatan STEAM ini setidaknya memiliki beberapa kelebihan dalam 

proses pelaksanaannya, antara lain: Pendekatan STEAM menunjukkan hasil 

yang positif dalam pengetahuan sains siswa; pendekatan STEAM mengajarkan 

siswa untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah secara aktif, kreatif dan 

inovatif; melalui teknologi, siswa mampu mengkreasikan ide-idenya ke dalam 

teknologi terkini; pendekatan STEAM dapat menjebatani konsep yang 

abstrak secara matematis ke dalam sains, teknologi, inkuiri dan seni; 

terintegrasinya seni/art ke dalam STEAM akan memupuk kreativitas siswa 

dalam menciptakan alat belajar yang menyenangkan; dengan pendekatan 

STEAM siswa dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Manfaat pendekatan STEAM antara lain membantu siswa memahami 

cara bekerja dalam tim yang bekerja pada proyek-proyek kehidupan nyata, 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) siswa bisa menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan dari seluruh mata pelajaran untuk 

mendukung pekerjaan proyek, mereka mulai melihat bagaimana konten 

digunakan dalam realitas kehidupan dan mengapa hal itu penting untuk 

diketahu, b) Siswa didorong untuk mengakui dan menghormati keterampilan 

serta kepentingan mereka sendiri dan orang lain. Mereka belajar bagaimana 

menyesuaikan diri dengan baik dalam tim berdasarkan peran yang mereka 

lakukan dengan baik secara kolaboratif. 
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Pembelajaran dengan pendekatan STEAM juga membangun 

kemampuan kognitif siswa melalui pembelajaran yang bermakna, 

memunculkan kreativitas siswa dan dapat merangsang munculnya soft skill 

siswa seperti  kerjasama dan kolaborasi dalam kelompok kerja dan  

mengkritisi fenomena sekitar. 

Menurut Hamalik (2013), pembelajaran kimia dapat diartikan sebagai 

cara guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang kimia serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Hamalik, 2013). Meskipun 

konsep kimia bersifat abstrak, namun kimia sangat erat hubungannya dengan 

kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain pembelajaran kimia bersifat 

aplikatif. Selain itu, ilmu kimia memiliki peranan yang sangat penting diantara 

ilmu-ilmu lain dalam hal ini STEAM karena memberikan kontribusi yang 

penting dan berarti terhadap perkembangan ilmu-ilmu terapan lainnya 

seperti pertanian, kesehatan, perikanan, serta tekhnologi. Hal ini mendorong 

kegiatan pembelajaran kimia harus mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah serta harus 

mampu memperluas wawasan peserta didik mengenai dampak sosial dan 

lingkungan yang terkait pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan 

pembelajaran kimia adalah memperoleh pemahaman perihal berbagai fakta, 

kemampuan mengenal dan memecahkan masalah, mempunyai keterampilan 

dalam penggunaan laboratorium, serta mempunyai sikap ilmiah yang dapat 

ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan tersebut, 

terdapat dua aspek dalam kegiatan pembelajaran kimia yaitu aspek kimia 

sebagai produk (pengetahuan ilmu kimia berupa fakta, konsep, prinsip, 

hukum, dan teori) dan aspek kimia secara empiris/proses (aplikasi kimia 

dalam kehidupan sehari-hari). Jadi, pembelajaran kimia tidak dapat dipisahkan 

dari aplikasi kehidupan sehari-hari karena hampir semua aktivitas dan 

produk manusia berhubungan dengan ilmu kimia. 
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Integrasi STEAM (Science, Technologi, Engineering, Art and 

Mathematics) merupakan suatu pendekatan pembelajaran kimia yang 

mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, seni dan matematika ke dalam 

pembelajaran kimia, integrasi bidang ilmu tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kebermaknaan ilmu kimia sehingga kimia mudah diterima, 

mudah diajarkan, menyenangkan dan menumbuhkan soft skill siswa seperti 

kerjasama, toleransi, komunikasi dan empati. Pembelajaran dengan integrasi 

STEAM merujuk pada teori belajar konstruktivisme (Yakman, 2012)  dimana 

siswa secara aktif akan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

pengalaman belajar yang menyenangkan. Siswa akan secara aktif menciptakan 

strategi secara mandiri untuk proses belajarnya. Pendekatan STEAM ini 

mengarahkan siswa untuk memiliki ketrampilan yaitu keterampilan 

pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan 

kolaborasi (Messier, 2015). 
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BAB IV 

PROJECT STEAM DALAM PEMBELAJARAN KIMIA 
 

A. Tahapan penerapan pembelajaran STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Art and Mathematics) 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat membantu siswa agar 

memiliki kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi serta 

membantu dalam penyelidikan yang mengarah pada penyelesaian masalah 

masalah nyata adalah Project Based learning (PjBL) atau pembelajaran berbasis 

proyek (Thomas, 1999; Esche, 2002; The George Lucas Educational Foundation, 

2005; Turgut, 2008). Project Based learning (PjBL) dapat menstimulasi 

motivasi, proses, dan meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran 

tertentu pada situasi nyata. Pengintegrasian STEAM dengan menggunakan 

metode pembelajaran PjBL diharapkan mampu menimbulkan kesan 

menyenangkan pada pembelajaran STEM dan akhirnya dapat membuat siswa 

memunculkan seluruh potensinya, khususnya softskill. 

Project-based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang 

sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. 

Jika    diterjemahkan   dalam   bahasa   Indonesia,   Project  Based Learning 

bermakna   sebagai   pembelajaran   berbasis   proyek.  Project Based Learning 

berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama (central) dari suatu 

disiplin, melibatkan siswa  dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-

tugas bermakna lainya, memberi peluang siswa bekerja secara otonom 

mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk 

karya siswa bernilai, dan realistik (Okudan. Gul E. dan Sarah E. Rzasa, 2004).  

Dalam project-based learning siswa belajar dalam situasi problem yang nyata, 

yang dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen dan 
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mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran (Thomas, 2000).  

Pembelajaran berbasis proyek  adalah suatu pendekatan pendidikan yang 

efektif yang berfokus pada kreatifitas berfikir, pemecahan masalah, dan 

interaksi antara siswa dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan 

menggunakan pengetahuan baru. Khususnya ini dilakukan dalam konteks 

pembelajaran aktif, dialog ilmiah dengan supervisor yang aktif sebagai  Guru 

(Berenfeld, 1996; Marchaim 2001; dan Asan, 2005). Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut, project-based learning merupakan strategi pembelajaran 

yang dikembangkan berdasarkan paham pembelajaran konstruktivis yang 

menuntut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya (Doppelt, 2003). 

Konstruktivisme adalah teori belajar yang mendapat dukungan luas yang 

bersandar pada ide bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri di 

dalam konteks pengalamannya sendiri (Wilson, 1996). Pendekatan Project 

Based Learning dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan penciptaan 

lingkungan belajar yang dapat mendorong 

siswa mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan secara personal.   

Buck Institute for Education (1999) menyebutkan bahwa Project Based 

Learning memiliki karakteristik, yaitu: (a) siswa sebagai pembuat keputusan, 

dan membuat kerangka kerja, (b) terdapat masalah yang pemecahannya tidak 

ditentukan sebelumnya, (c) siswa sebagai perancang proses untuk mencapai 

hasil, (d) siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi yang dikumpulkan, (e) melakukan evaluasi secara kontinu, (f) siswa 

secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan, (g) hasil akhir 

berupa produk dan dievaluasi kualitasnya, dan (h) kelas memiliki atmosfer 

yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan.   

Project-based learning memiliki potensi yang besar untuk membuat 

pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa untuk memasuki 

lapangan kerja. Menurut Gaer (1998), di dalam project-based learning yang 
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diterapkan untuk mengembangkan kompetensi setelah siswa bekerja di 

perusahaan, siswa menjadi lebih aktif di dalam belajar, dan banyak 

keterampilan yang berhasil dibangun dari proyek di dalam kelasnya, seperti 

keterampilan membangun tim, membuat keputusan kooperatif, pemecahan 

masalah kelompok, dan pengelolaan tim. Keterampilan-keterampilan 

tersebut besar nilainya ketika sudah memasuki lingkungan kerja, dan 

merupakan keterampilan yang sukar diajarkan melalui pembelajaran 

tradisional.   

Dalam pembelajaran berbasis proyek, yang dijadikan sebagai pusat 

proyeknya adalah inti kurikulum. Melalui proyek ini siswa akan mengalami  

dan belajar konsep-konsep. Pembelajaran berbasis proyek memfokuskan 

pada pertanyaan atau masalah yang mendorong menjalani konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip. Proyek ini dapat dibangun di sekitar unit tematik atau 

gabungan topik-topik dari dua atau lebih. Proyek juga melibatkan siswa 

dalam investigasi konstruktif. Investigasi ini dapat berupa desain, pengambilan 

keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan atau proses 

pembangunan model. Dan agar dapat disebut proyek yang memenuhi 

kriteria pembelajaran berbasis proyek, aktivitas tersebut harus meliputi 

transformasi dan kontruksi pengetahuan pada pihak siswa. Proyek 

mendorong siswa mendapatkan pengalaman belajar sampai pada tingkat yang 

signifikan. Proyek dalam pembelajaran berbasis pada proyek lebih 

mengutamakan otonomi, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat rumit, dan 

tanggung jawab siswa. Proyek adalah realistik. Proyek memberikan 

keotentikan pada siswa. Karakteristik ini meliputi topik, tugas, peranan yang 

dimainkan siswa, konteks dimana proyek dilakukan, kolabotaror yang 

bekerja sama dengan siswa, produk yang dihasilkan, sasaran bagi produk 

yang dihasilkan dan unjuk kerja atau kriteria dimana produk-produk dinilai.  
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Secara umum pembelajaran berbasis proyek menempuh tiga tahap 

yaitu perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek.  

Kegiatan perencanaan meliputi: identifikasi masalah riil, menemukan 

alternatif dan merumuskan strategi pemecahan masalah, dan melakukan 

perencanaan. Tahap pelaksanaan meliputi pembimbingan siswa dalam 

penyelesaian tugas, dalam melakukan pengujian produk (evaluasi), presentasi 

antar kelompok. Tahap evaluasi meliputi penilaian proses dan produk yang 

meliputi: kemajuan belajar proyek, proses aktual dari pemecahan masalah, 

kemajuan kenerja tim dan individual, buku catatan dan catatan Pembelajaran, 

kontrak belajar, penggunaan komputer, refleksi. Sedangkan penilaian produk 

seperti dalam hal: hasil kerja dan presentasi, tugas-tugas non tulis, laporan 

proyek. 

Penerapan pendekatan pembelajaran ini mengintegrasikan masing-

masing komponen STEAM di dalam pembelajaran berbasis proyek (PjBL). 

Penerapan pendekatan STEAM juga mendorong siswa untuk memahami 

setiap komponen STEAM di dalam suatu pembelajaran kimia. Penerapan 

pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan suatu aktivitas pembelajaran 

yang terdiri dari beberapa proyek didalamnya dengan mengintegrasikan 

komponen-komponen STEAM, yaitu science menjelaskan tentang 

pengetahuan dimana dalam Pembelajaran ini yaitu mengenai pemahaman 

konsep materi, technology menjelaskan mengenai penggunaan teknologi 

terbaru yang memudahkan siswa dalam pelaksanaan aktivitas, engineering 

menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan siswa selama penyelesaian 

proyek, arts yang akan memunculkan kreatifitas siswa dalam mendesain 

proyek dan mathematics yang merupakan rumus-rumus, perhitungan, 

ataupun bangun ruang yang digunakan siswa selama aktivitas pembelajaran. 

Salah satu contoh penerapan STEAM dalam pembelajaran kimia 

adalah Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 
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berbasis proyek dan dilakukan dengan memberikan suatu aktivitas 

pembelajaran yaitu pengujian daya tahan makhluk hidup yang dipengaruhi 

oleh pH larutan. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan menguji daya 

tahan ikan mas dalam akuarium dengan pH yang berbeda-beda, dimana 

dalam aktivitas tersebut terdiri dari beberapa proyek. Pemberian beberapa 

proyek pada pembelajaran akan dapat mengetahui perkembangan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang dapat diamati 

selama proses pelaksanaan aktivitas pembelajaran. 

Sebelum memulai proses pembelajaran, guru harus 

menginformasikan terlebih dahulu kepada siswa mengenai pendekatan 

pembelajaran STEAM yang terintegrasi ke dalam pembelajaran berbasis 

proyek yang akan dilaksanakan. Dalam pembelajaran ini juga dibuat 

kelompok yang berjumlah enam siswa di tiap-tiap kelompoknya. 

Pembentukan kelompok dilakukan dengan cara acak agar kelompok 

heterogen. Hal tersebut dilakukan agar anggota kelompok dapat bervariasi 

dan objektif. Kelompok tersebut akan bekerjasama selama proses 

pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan suatu produk berbasis 

STEAM. 

Tahapan pendekatan pembelajaran STEAM yang terintegrasi di dalam 

pembelajaran berbasis proyek ini, diterapkan dengan mengacu pada tahapan 

pembelajaran pembelajaran berbasis proyek yang dikemuBuan oleh Lucas 

(2007) dimana terdapat enam langkah pembelajaran. Tiap tahapan dalam 

pembelajaran berbasis proyek akan mendorong siswa untuk terus aktif dan 

berpikir untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Tahapan pembelajaran 

tersebut yaitu: 
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1. Memulai dengan pertanyaan esensial 

Pertanyaan esensial digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa, pertanyaan esensial ini digunakan 

sebagai bahan eksplorasi guru tentang pemahaman konsep yang akan 

ditanamkan dengan melakukan tanya jawab di depan kelas. 

 

2. Membuat Rencana Proyek 

Siswa melakukan perencanaan proyek dengan mencari berbagai 

informasi tentang bagiamana cara penyelesaian proyek yang diberikan, 

mendiskusikan secara berkelompok tentang rancangan tahapan penyelesaian 

proyek, mencari informasi mengenai penyelesaian dan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan proyek, waktu maksimal yang diperlukan dalam 

penyelesaian proyek dan desain proyek yang akan dikerjakan oleh siswa 

dengan mengintegrasikan komponen STEAM. Dalam membuat rencana 

proyek yang akan dijalankan, siswa dapat menggunakan beberapa sumber 

belajar sebagai fasilitas dalam perencanaan proyek dan memudahkan siswa 

mencari informasi selama pelaksanaan aktivitas pembelajaran. 

 

3. Menyusun Jadwal 

Dalam menyusun jadwal penyelesaian proyek, siswa harus diarahkan 

untuk membuat timeline jadwal agar mudah direncanakan. Siswa harus 

mampu menyelesaikan proyek dengan waktu yang telah disepakati. Siswa 

dapat mendiskusikan jadwal ini bersama kelompoknya. Timeline bertujuan 

untuk mengatur penjadwalan agar lebih mudah dan terarah sesuai dengan 

tahapan proyek yang telah disepakati.  
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4. Memonitoring siswa dan kemajuan proyek 

Selama siswa bekerjasama untuk menyelesaikan proyek, guru memonitor 

kemajuan proyek yang siswa lakukan. Guru harus melihat kesesuaian waktu 

saat penyelesaian proyek. Monitoring aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dan melihat perkembangan proyek siswa dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa dapat menyelsaikan proyek yang telah 

ditetapkan sesuai dengan timeline yang telah dibuat. Tahapan memonitoring 

siswa dan kemajuan proyek terdapat dalam pertemuan pertama hingga 

terakhir selama pembelajaran berbasis proyek masih berlangsung.  

 

5. Menguji dan Menilai Hasil 

Tahapan ini dilakukan dengan cara guru menguji dan mengevaluasi 

produk yang dihasilkan oleh siswa. Siswa mengujikan produk-produk yang 

telah diselesaikan dan penilaian terhadap produk yang telah dibuat oleh 

siswa. Pengujian dapat dilakukan dengan cara kelompok lain yang meguji atau 

setiap kelompok mengujinya sendiri. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan proyek yang dijalankan oleh siswa. 

 

6. Mengevaluasi Pengalaman 

Tahap evaluasi pengalaman dilakukan oleh siswa dengan 

mengungkapkan perasaan dan pengalaman siswa selama menyelesaikan 

pembelajaran berbasis proyek. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

aktivitas pembelajaran dan hasil proyek yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang 

direfleksikan adalah tentang kendala-kendala yang dialami dan solusi yang 

dapat dilakukan oleh siswa selama menyelesaikan proyek. Selain itu, guru 

juga dapat menanyakan keluh kesah, maupun suka duka serta perasaan siswa 

saat melakukan aktivitas pembelajaran. 
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B. Aplikasi Contoh penerapan STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Art and Mathematics) dalam pembelajaran kimia 

Pembelajaran ini menggunakan pendekatan STEAM dalam 

pembelajaran kimia pada topik asam basa dengan terintegrasi project based 

learning. Project based learning merupakan pembelajaran dimana siswa dalam 

kelompok diminta membuat suatu proyek bersama, dan mempresentasikan 

hasil proyek yang dibuat (Sanjaya, 2010). Guru disini sebagai guru kimia di 

dalam kelas, sehingga Guru dibantu oleh dua Guru untuk mengamati proses 

pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Sebelum melakukan pembelajaran, 

Guru membuat RPP materi larutan asam dan basa yang sesuai dengan 

pendekatan STEAM serta perangkat lain yang mendukung seperti lembar 

kerja aktivitas. Selain itu, Guru menyiapkan lembar observasi semi 

terstruktur dan kuesioner keterampilan abad 21 siswa untuk diisi setelah 

pembelajaran selesai. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM melalui pengerjaan proyek 

akan menghasilkan suatu produk. Pemberian proyek akan dapat mengetahui 

perkembangan keterampilan siswa. Penerapan pendekatan STEAM dalam 

pembelajaran sangat sesuai dengan keterampilan abad 21 yang terbagi ke 

dalam 3 kategori besar yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, 

keterampilan menggunakan informasi, media dan teknologi, serta 

keterampilan hidup dan berkarir Keterampilan yang muncul diamati oleh 

Guru menggunakan rubrik keterampilan abad 21 sehingga lebih mudah 

diamati.  

Guru membagi siswa yang terdiri dari 36 siswa ke dalam 6 

kelompok. Pembagian kelompok secara acak dengan berhitung secara 

berkelanjutan mulai dari 1 hingga 6 kemudian kembali lagi berhitung mulai 

dari 1. Siswa dengan nomor 1 berkumpul dengan siswa lain yang bernomor 
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1 membentuk kelompok 1, begitupun untuk kelompok lain. Setelah 

terbentuk 6 kelompok maka Guru memberikan nomor dada ke masing-

masing kelompok. Kelompok 1 berisi siswa dengan memakai nomor dada 1-

6, kelompok 2 berisi siswa dengan nomor dada 7-12, kelompok 3 berisi 

siswa dengan nomor dada 13-18, kelompok 4 berisi siswa dengan nomor 

dada 19-24, kelompok 5 berisi siswa dengan nomor dada 25-30, dan 

kelompok 6 berisi siswa dengan nomor dada 31-36. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, Guru menyampaikan bahwa 

pembelajaran kimia materi larutan asam dan basa akan menggunakan 

pendekatan STEAM yaitu pembelajaran yang terintegrasi 5 ilmu yaitu Science, 

Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Tahapan dalam project based 

learning terdiri dari enam yaitu mengajukan pertanyaan essential, 

merencanakan proyek, menyusun jadwal, memonitoring proyek, menilai 

hasil, dan mengevaluasi pengalaman. 

Berikut ini disajikan dua contoh penerapan pembelajaran berbasis 

STEAM pada materi asam basa dengan proyek yang berbeda, yakni proyek 

pada pembelajaran STEAM pada daya tahan hidup ikan mas pada pH yang 

berbeda, dan daya hidup tanaman pada pH yang berbeda. 

 

1) Penerapan STEAM pada Proyek Aquarium Ikan Mas 

Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek dilakukan dengan memberikan suatu aktivitas pembelajaran 

yaitu pengujian daya tahan makhluk hidup yaitu ikan mas yang dipengaruhi 

oleh pH larutan, dimana dalam aktivitas tersebut terdiri dari beberapa 

proyek. Pemberian beberapa proyek pada pembelajaran akan dapat 

mengetahui perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat 

diamati selama proses pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Setiap 
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pelaksanaan Pembelajaran dilakukan pengamatan-pengamatan yang kemudian 

dicatat pada lembar observasi oleh dua orang Guru.  

Sebelum memulai proses pembelajaran, Guru menginformasikan 

terlebih dahulu kepada siswa mengenai pendekatan pembelajaran STEAM 

yang terintegrasi ke dalam pembelajaran berbasis proyek. Guru juga 

membuat kelompok yang berjumlah enam kelompok, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 6 orang anggota kelompok, pembentukan kelompok 

dilakukan dengan cara pengkocokan sesuai nomor absen. Hal tersebut 

dilakukan agar anggota kelompok dapat bervariasi dan objektif. Kelompok 

tersebut akan bekerjasama selama proses pembelajaran yang nantinya akan 

menghasilkan suatu produk. 

Tahapan pendekatan pembelajaran STEAM yang terintegrasi di dalam 

pembelajaran berbasis proyek ini, diterapkan dengan mengacu pada tahapan 

pembelajaran pembelajaran berbasis proyek yang dikemukakan oleh Lucas 

(2007) dimana terdapat enam langkah pembelajaran. Tiap tahapan dalam 

pembelajaran berbasis proyek akan mendorong siswa untuk terus aktif dan 

berpikir untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Tahapan pembelajaran 

tersebut yaitu: 

 

1. Memulai dengan pertanyaan esensial 

Proses pembelajaran diawali dengan Guru menyampaikan kompetensi 

dasar materi Asam dan Basa, menyampaikan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan, penjelasan produk yang akan dibuat dan dihubungkan dengan 

setiap komponen dari pendekatan STEAM. Pertanyaan esensial yang 

dimaksud dalam Pembelajaran ini adalah pertanyaan yang akan memberikan 

penugasan kepada siswa. Guru menyamaikan pertanyaan yang bersifat 

mengeksplorasi pengetahuan siswa, dimana dari pertanyaan tersebut akan 

menghasilkan suatu penugasan yang akan diselesaikan oleh siswa melalui 
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suatu aktivitas pembelajaran yang didalamnya terdapat beberapa proyek. 

Tahapan pertanyaan esensial ini terjadi pada pertemuan pertama, kedua dan 

ketiga. Hal tersebut ditunjukkan dengan dialog antara siswa dan Guru yang 

terjadi pada pertemuan pertama. 

Berikut adalah gambaran suasana tahapan pemberian pertanyaan 

esensial di dalam kelas: 

 

 

Gambar 1. tahapan pertanyaan esensial



 

35 

 

Dialog yang terjadi saat proses pembelajaran diatas menunjukkan bahwa dari 

pemberian pertanyaan esensial yang diajukan oleh guru dapat menstimulus 

rasa ingin tahu siswa terhadap suatu kejadian-kejadian dalam kehidupan 

sehari-hari dan membangun kemampuan berpikir kritis.  

Berdasarkan reflektif jurnal di atas menunjukkan bahwa siswa sangat 

antusias dalam proses pembelajaran dengan pendekatan STEAM, karena 

dengan pendekatan ini membuat siswa lebih tertantang untuk menyelesaikan 

proyek-proyek yang diberikan guru.  

 

2. Membuat Rencana Proyek 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan 

PjBL dilakukan dengan melakukan suatu aktivitas yang didalamnya terdapat 

beberapa proyek. Tahapan ini Guru menginformasikan kepada siswa aktivitas 

yang akan dilakukan selama tiga kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran yang 

akan dilaksanakan selama tiga kali pertemuan adalah pengujian daya tahan 

makhluk hidup terhadap pengaruh asam dan basa, dalam aktivitas 

pembelajaran tersebut terdapat beberapa proyek yang harus diselesaikan 

oleh siswa yaitu pembuatan akuarium, pembuatan larutan dengan beberapa 

pH tertentu, pengujian daya tahan hidup ikan mas yang dipengaruhi oleh 

larutan dengan pH tertentu, pembuatan indikator alami, menghias akuarium 

dan membuat bahan presentasi. Tahapan dalam membuat rencana proyek 

dilakukan secara kolaboratif antara Guru dan siswa. Aktivitas dalam 

perencanaan proyek dilakukan pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga.  

Setelah siswa diberikan beberapa proyek, siswa melakukan 

perencanaan proyek dengan mencari berbagai informasi tentang cara 

penyelesaian proyek yang diberikan, mendiskusikan rancangan tahapan 

penyelesaian proyek, mencari informasi mengenai penyelesaian kendala-

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek, waktu maksimal yang 
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diperlukan dalam penyelesaian proyek dan desain proyek yang akan 

dikerjakan oleh siswa dengan mengintegrasikan komponen STEAM. Ketika 

tahapan perencanaan proyek siswa menggunakan beberapa sumber belajar 

sebagai fasilitas dalam penyelesaian proyek dan memudahkan siswa mencari 

informasi selama pelaksanaan aktivitas pembelajaran. 

Berdasarkan reflektif jurnal di atas, dapat dianalisis bahwa siswa tidak 

hanya menggunakan buku pelajaran sebagai sumber belajar. Penggunaan 

fasilitas lainnya seperti internet, youtube, buku bacaan selain buku teks 

pelajaran kimia dalam pembelajaran akan membuat siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dengan memilih beberapa kriteria sumber 

pembelajaran akurat yang dapat membantu mempercepat proses 

penyelesaian proyek. Pengunaan beberapa media tersebut membantu siswa 

untuk mencari informasi untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. 

Selain itu, dalam tahapan perencaan proyek akan mengarahkan siswa 

untuk menyelesaikan proyek yang menghasilkan suatu produk sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. Tahapan ini membuat siswa dapat membangun 

sendiri pengetahuan dan pemahaman sendiri melalui diskusi kelompok dalam 

penyelesaian proyek, dan mencari sendiri apa yang akan dipelajari dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali kemampuannya dan 

pemahaman dalam diri siswa sendiri.  

3. Menyusun Jadwal 

Tahapan penyusunan jadwal siswa dibantu oleh Guru untuk 

menyusun jadwal dalam penyelesaian proyek. Guru memberikan fasilitas 

kepada siswa untuk mendiskusikan jadwal penyelesaian proyek sesuai 

dengan waktu penyelesaian proyek yang telah disepakati dalam tahapan 

perencanaan proyek. Tahapan menyusun jadwal diawali dengan membuat 

timeline. Berdasarkan aktivitas pengujian daya tahan ikan terhadap pengaruh 
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asam dan basa, siswa membuat timeline pertemuan pertama hingga ketiga 

yang berisi tentang proyek-proyek yang akan dikerjakan. 

Berdasarkan timeline yang telah disepakati oleh siswa, pada 

pertemuan pertama proyek yang dilakukan adalah pembuatan akuarium, dan 

melakukan aklimasi terhadap ikan mas. Pertemuan kedua yaitu pembuatan 

larutan dengan beberapa pH tertentu yaitu pH 3, 5, 7, 9, 11 dan 12, 

mengujikan ikan dengan cara memasukkan ikan ke dalam masing-masing 

akuarium yang telah memiliki pH larutan yang berbeda-beda, membuat 

indikator alami dengan kol ungu dan mengujikannya dengan larutan yang 

bersifat asam atau basa dan menghias akuarium, sedangkan pada pertemuan 

ketiga siswa melakukan presentasi mengenai hasil pengamatan terhadap daya 

tahan hidup ikan mas dalam larutan yang memiliki pH tertentu. 

Setelah siswa membuat timeline, siswa juga harus membuat deadline 

penyelesaian proyek agar proyek dapat selesai sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati. Selain itu, Guru juga memberikan lembar kerja aktivitas 

yang berfungsi sebagai pedoman siswa dalam menyelesaikan proyek, dimana 

dalam lembar aktivitas tersebut berisi tentang informasi alat dan bahan yang 

akan digunakan dan beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek. 

Guru memfasilitaskan siswa untuk membuat alternatif atau planning lain jika 

terdapat suatu proyek yang waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. Guru juga meminta siswa untuk membuat 

penjelasan setiap memilih suatu cara atau suatu tahapan dalam penyelesaian 

proyek.  
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Berikut adalah gambaran suasana tahapan penyusunan jadwal di 

dalam kelas: 

 

Gambar 2 Siswa berdiskusi menyusun jadwal penyelesaian proyek 

 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa saat tahapan penyusunan 

jadwal setiap kelompok melakukan diskusi untuk membuat timeline dan 

deadline untuk penyelesaian proyek. Tahapan ini membuat siswa membangun 

kemampuan kerjasama, membuat siswa berani untuk mengemukakan 

pendapat dan bertanggung jawab terhadap proyek yang diberikan.  

 

4. Memonitoring siswa dan kemajuan proyek 

Selama siswa bekerjasama untuk menyelesaikan proyek, Guru dan 

Guru memonitor kemajuan proyek yang siswa lakukan. Guru dan Guru juga 

melihat kesesuaian waktu saat penyelesaian proyek. Guru memonitoring 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan melihat perkembangan 

proyek siswa. Tahapan memonitoring siswa dan kemajuan proyek terdapat 

dalam pertemuan pertama hingga ketiga selama proses Pembelajaran. 

Pertemuan pertama, proyek yang dilakukan siswa adalah pembuatan 

akuarium dan melakukan aklimasi terhadap ikan mas dengan memindahkan 

ikan mas ke dalam akuarium yang telah dibuat oleh siswa. Berikut 
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merupakan gambaran suasana saat siswa menyelesaikan proyek pada minggu 

pertama: 

 

 

 

 

Gambar 3 penyelesaian proyek pertemuan pertama 
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Ketika pertemuan pertama, siswa menyelesaikan proyek membuat akuarium 

dan melakukan aklimasi terhadap ikan mas. Siswa menyelesaikan pembuatan 

akuarium dengan cara pertama-tama masing-masing kelompok diberikan 

potongan kaca dengan tiga buah berbentuk persegi panjang dan dua buah 

berbentuk persegi. Pada saat pembuatan akuarium, Guru memberikan 

isntruksi agar akuarium tidak bocor. Setelah semua kelompok mendapatkan 

kaca yang nantinya akan dibuat menjadi akuarium, masing-masing kelompok 

mulai mengerjakan proyek pembuatan akuarium. Sebagian kelompok 

memulai dengan mengukur panjang kaca terlebih dahulu sehingga dapat 

menentukan letak kaca yang sesuai agar akuarium tidak bocor. Setelah 

menyelesaikan pembuatan akuarium, akuarium diisi dengan air untuk 

mengetahui kebocoran pada akuarium dan siswa melakukan aklimasi 

terhadap ikan mas dengan memindahkan ikan mas ke dalam akuarium yang 

telah dibuat oleh siswa. 

Pertemuan kedua, siswa menyelesaikan proyek pembuatan larutan 

dengan berbagai macam pH yaitu pH 3, 5, 7, 9, 11 dan 12, melakukan 

pengujian daya tahan hidup ikan mas terhadap larutan dengan pH tertentu, 

membuat indikator alami dengan kol ungu dan mengujikannya pada larutan 

asam dan basa serta menghias akuarium. Saat melakukan penyelesaian 

proyek pertemuan kedua siswa saling membagi tugas dan bekerjasama dalam 

kelompok agar proyek yang diberikan dapat sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat oleh siswa.  
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Berikut ini adalah gambaran penyelesaian proyek pada pertemuan kedua: 
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Gambar 4 penyelesaian proyek pada pertemuan kedua 

 

Ketika pertemuan ketiga siswa menyelesaikan proyek untuk melakukan 

presentasi hasil pengamatan berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan oleh 

siswa dan melakukan pengujian indikator buatan seperti metil merah, 

bromtimol biru, metil jingga, dll terhadap larutan yang bersifat asam dan 

basa. Selain itu, sebelum siswa melakukan presentasi hasil pengamatan siswa 

diminta untuk mencari pH yang sesuai untuk daya tahan hidup ikan mas dan 

dibandingkan dengan hasil pengamatan siswa.  

Saat melakukan presentasi siswa menggunakan teknologi power point 

sebagai media untuk presentasi. Siswa melakukan presentasi bergantian 

sesuai dengan urutan kelompok, selama proses presentasi juga dilakukan 

tanya jawab antar kelompok. Setiap kelompok wajib mengajukan pertanyaan, 

hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan menjawab dan memberikan pertanyaan kepada temannya. Berikut ini 

merupakan gambaran siswa saat melakukan proyek pada pertemuan ketiga: 
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Gambar 5 penyelesaian proyek pada pertemuan ketiga 

 

Guru dan Guru memonitoring aktivitas siswa selama penyelesaian proyek, 

menanyakan dan melihat perkembangan proyek, memberikan masukan 

terhadap pendapat siswa. Setiap akhir pembelajaran Guru juga membagikan 

reflektif jurnah yang harus dijawab dengan siswa sesuai dengan apa yang 

siswa rasakan setelah melakukan pembelajaran. Berdasarkan aktivitas 

pembelajaran yang telah dilakukan integrasi STEAM dalam aktivitas 

pembelajaran dapat dipetakan seperti pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1 Integrasi STEAM dalam aktivitas pembelajaran 

Science Technology Engineering Art Mathematics 

Konsep Teknologi Pembuatan Menghias Perhitungan 
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asam dan 

basa. 

aerasi. akuarium. akuarium 

sesuai dengan 

kreatifitas 

siswa. 

dalam 

pembuatan 

akuarium. 

Pengujian 

indikator 

terhadap 

larutan 

asam dan 

basa. 

Penggunaan 

pHmeter. 

Pembuatan 

indikator 

alami. 

Tampilan 

power point 

sebagai bahan 

presentasi.  

Perhitungan 

dalam 

pembuatan 

larutan dengan 

pH tertentu. 

Pengujian 

terhadap 

daya 

tahan 

makhluk 

hidup. 

Penggunaan 

laptop, 

handphone, 

proyektor, 

media 

power point 

sebagai 

bahan 

presentasi. 

Perakitan 

aerator. 

 Pengukuran 

pH. 

 

Selama berlangsungnya aktivitas pembelajaran Guru dan Guru memonitoring 

kemajuan proyek, sebagian besar kelompok sudah mampu menyelesaikan 

proyek sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Siswa juga menggunakan 

berbagai macam alternatif agar produk yang dihasilkan sesuai dengan 

ketentuan. 
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Berdasarkan hasil tulisan refletif jurnal siswa, dapat diketahui bahwa 

penerapan pendekatan pembelajaran STEAM yang terintegrasi dalam 

pembelajaran berbasis proyek membuat siswa dapat membangun sendiri 

kemampuan belajarnya, membuat siswa mengetahui lebih banyak hal baru 

dalam dirinya, melatih siswa untuk dapat bekerjasama untuk menghasilkan 

suatu produk, tanggung jawab terhadap proyek yang diberikan dan siswa 

dapat mengekspresikan diri. Selain itu, ketiga siswa tersebut termasuk ke 

dalam anak yang pendiam di dalam kelas, pemberian tugas proyek membuat 

ketiga siswa tersebut sangat aktif dalam bekerjasama, menyampaikan ide, dan 

memberikan argumen di dalam kelompoknya. 

5. Menguji dan Menilai Hasil 

Tahapan ini dilakukan dengan siswa mengujikan produk-produk yang 

telah diselesaikan dan penilaian terhadap produk yang telah dibuat oleh 

siswa. Tahapan ini terjadi dalam pertemuan pertama hingga ketiga selama 

proses Pembelajaran. Tahapan menguji hasil siswa lakukan pada pertemuan 

pertama dan kedua. Pengujian produk yang dilakukan siswa pada pertemuan 

pertama adalah menguji kebocoran dan kesesuaian letak kaca akuarium yang 

telah dibuat siswa. Pertemuan kedua pengujian larutan indikator alami yang 

telah dibuat siswa dengan larutan yang bersifat asam dan basa dan pengujian 

daya tahan hidup ikan mas yang dipengaruhi oleh larutan dengan pH 

tertentu. Saat melakukan pengujian terhadap ikan mas di dalam larutan 
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dengan pH tertentu didapatkan data pengamatan ikan yang mampu bertahap 

hidup seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2 data pengamatan daya tahan hidup ikan mas 

Bahan 

yang 

digunakan 

pH Rabu Kamis Jum’at Senin 

HCl pH 1 15 14 11 1 

Cuka pH 3 15 14 4 1 

Belimbing pH 6 15 3 0 0 

Baking 

Soda 

pH 9 15 15 13 0 

Kapur 

Sirih 

pH 11 14 8 1 0 

NaOH pH 12 0 0 0 0 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh siswa ternyata terdapat 

perbedaan antara data pengamatan dengan  referensi yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan referensi pH yang sesuai untuk hidup ikan mas adalah 6,5 
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sampai 8,4 tetapi berdasarkan pengamatan siswa sampai hari keenam, ikan 

mampu bertahan hidup pada pH 1 dan 3. Karena terdapat perbedaan antara 

referensi dengan hasil pengamatan maka Guru meminta siswa untuk 

berdiskusi mencari penyebab perbedaan tersebut.  

Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek membuat siswa mengamati setiap komponen dalam 

pendekatan STEAM dan membuat siswa mengamati setiap tindakatan yang 

dilakukan saat penyelesaian proyek. 

 

Gambar 6. Siswa melakukan tahapan pengujian dan penilaian 

 

Kemudian tahapan penilaian dilakukan pada pertemuan ketiga melalui 

presentasi. Penjelasan yang disampaikan oleh siswa pada presentasi adalah 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang terdiri dari beberapa proyek, 

integrasi STEAM di dalam proyek, konsep asam dan basa, dan kendala-

kendala yang ditemukan oleh siswa selama penyelesaian proyek. Setiap 

kelompok diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan 

bahan presentasi dan melakukan Tanya jawab antar kelompok. Penilaian 

dilakukan melalui presentasi membuat siswa lebih mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa, seperti kemampuan berkomunikasi, 

memberikan kritik dan saran, mengajukan pertanyaan, saling menghargai 

perbedaan pendapat dan siswa juga didorong untuk berpikir kritis untuk 
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menghadapi masalah yang muncul serta mencari solusi, serta menyampaikan 

pendapat dan berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Saat 

melakukan presentasi juga siswa menyampaikan temuan-temuan yang tidak 

sesuai dengan referensi seperti perbedaan pH untuk ikan mas antara 

referensi dan data pengamatan. 

Produk yang dilhasilkan dalam aktivitas pembelajaran ini sudah 

memenuhi kriteria STEAM, dimana produk ini dibuat dengan menggunakan 

teknik yang sesuai, perhitungan yang tepat dan menggunakan teknologi 

terkini dengan menambahkan nilai artistik dalam produk. Aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan membuat siswa sangat antusias terhadap 

pembelajaran yang dilakukan karena siswa dapat menghasilkan suatu produk 

yang dibuat berdasarkan kerjasama antar anggota kelompok. Hal ini 

memberikan kebanggaan tersendiri pada diri siswa dan menjadi lebih 

termotivasi dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian, proyek yang telah 

dibuat siswa dilakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian. 

Rubrik penilaian proyek siswa berisi tentang aspek-aspek proyek yang 

terintegrasi STEAM. Penilaian dilakukan melalui 3 aspek, (1) pembuatan 

produk yang meliputi: rancangan proyek; konsep dan alokasi waktu. (2) 

integrasi STEAM yang meliputi science; technology; engineering; arts; 

mathematics. (3) produk yang meliputi konsep, keterkaitan STEAM dan 

kualitas produk. Penilaian dilakukan hanya dengan Guru dengan diskusi 

kepada Guru.  

Dalam pembelajaran ini, nilai rata-rata produk yang diperoleh siswa 

sudah sangat baik karena produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan 

rancangan produk yang telah direncanakan seperti produk telah memenuhi 

komponen STEAM dan memiliki konsep asam basa yang jelas dan selesai 

tepat waktu sesuai dengan timeline yang telah disepakati siswa. 
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6. Mengevaluasi Pengalaman 

Tahapan evaluasi pengalaman dilakukan oleh siswa dengan 

mengungkapkan perasaan dan pengalaman siswa selama menyelesaikan 

proyek. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran 

dan hasil proyek yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang direfleksikan adalah 

tentang kendala-kendala yang dialami dan solusi yang dilakukan oleh siswa 

selama menyelesaikan proyek, serta perasaan siswa saat melakukan aktivitas 

pembelajaran.  Tahapan ini dilakukan melalui wawancara siswa. 

Pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran berbasis 

proyek dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan melalui pembelajaran 

berbasis proyek siswa tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi siswa lebih 

difokuskan pada penerapan pengetahuan daripada menghafal, siswa dilatih 

untuk bekerjasama dalam kelompok, tumbuh dan beradaptasi terhadap 

perubahan dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. 

 

2) Penerapan STEAM dalam pH Tanaman 

Salah satu contoh penerapan pembelajaran berbasis STEAM lainnya 

yang dapat dilakukan adalah dengan menguji pH yang berbeda-beda terhadap 

daya tahan tanaman. Seperti yang dijabarkan pada contoh berikut: 

 

1. Mengajukan pertanyaan essential 

Pada tahapan ini memberikan pertanyaan essential atau pertanyaan 

penting untuk membantu pemahaman siswa dan mengaitkan dengan proyek 

yang akan dibuat. Materi larutan asam dan basa sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Beberapa pertanyaan essensial yang diberikan yaitu 

Apa yang kalian ketahui mengenai asam? Apa yang kalian ketahui mengenai 
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basa? Bagaimana sifat larutan asam? Apa saja contoh larutan asam? Apa saja 

teori asam-basa dan bagaimana penjelasannya? Apa saja contoh larutan basa? 

Bagaimana sifat larutan basa? Bagaimana kita tahu suatu larutan itu asam atau 

basa? Apa itu indikator asam basa? Apa manfaat atau aplikasi asam dan basa 

dalam kehidupan sehari-hari?  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan di awal pembelajaran 

sebagai bahan literasi siswa, siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-

masing kemudian secara berkelompok mempresentasikan di depan kelas, 

sehingga terjadi pembelajaran yang aktif dengan adanya tanya jawab. Guru 

juga mengarahkan pertanyaan “Apa manfaat atau aplikasi asam dan basa 

dalam kehidupan sehari-hari?” secara mendalam sehingga lebih memudahkan 

untuk mengaitkan dengan proyek yang akan dibuat. Siswa menjawab dengan 

jawaban yang bervariasi mengenai aplikasi asam-basa dalam kehidupan 

sehari-hari seperti penggunaan obat maag untuk menetralkan asam lambung, 

hujan asam, pembuatan pupuk, dan pertumbuhan tanaman yang bergantung 

pada pH tanah. Science yang muncul dalam pembelajaran dengan pendekatan 

STEAM yaitu mempelajari dan memahami sifat, contoh, teori, indikator dan 

aplikasi asam-basa, ini termasuk apa yang terjadi secara alami dan bagaimana 

pengetahuan tersebut memiliki pengaruh terhadap suatu hal. Technology 

dalam pembelajaran yang digunakan yaitu handphone sebagai alat yang 

membantu siswa memecahkan masalah untuk mendapatkan suatu informasi. 

 

2. Merencanakan proyek 

Tahap merencanakan proyek dilakukan untuk mengetahui kegiatan 

apa yang akan dilakukan. Pendekatan STEAM yang dilakukan dalam 

pembelajaran menggunakan aktivitas, Guru sudah menetapkan aktivitas yang 

akan dilakukan yaitu menanam tanaman kacang hijau dalam tanah yang 

memiliki pH berbeda. Guru menginformasikan dalam aktivitas tersebut 
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terdapat pembelajaran dengan pendekatan STEAM, Guru memberi tahu 

bahwa dalam pembelajaran yang akan dilakukan siswa tidak hanya belajar 

kimia dan siswa diminta menemukan sendiri kelima unsur STEAM pada 

aktivitas yang dilakukan. Guru menetapkan aktivitas ini sesuai dengan 

pemetaan STEAM yang telah dibuat. 

Aktivitas dilakukan secara berkelompok dan terdapat beberapa 

kegiatan didalamnya seperti pembuatan pot dari tanah liat, pembuatan 

larutan asam dan basa, melukis pot dan di akhir pembuatan poster terkait 

aktivitas yang telah dilakukan. Tahap merencanakan proyek di sini berkaitan 

dengan alat dan bahan apa saja yang akan diperlukan. Contoh alat yang 

diperlukan dalam menanam seperti sekop, botol plastik untuk wadah larutan, 

kemudian untuk melukis atau menghias diperlukan kuas, dan cat air. Larutan 

asam dan basa yang akan dibuat oleh masing masing kelompok berbeda. 

Guru membagi 3 kelompok asam dan 3 kelompok basa, larutan asam yang 

akan dibuat yaitu larutan HCl, larutan cuka dan larutan jeruk nipis, 

sedangkan larutan basa yang akan digunakan yaitu larutan KOH, larutan soda 

kue dan dan air kapur.  

Kelompok asam berkoordinasi membagi tugas sehingga didapatkan 

kelompok 1 mendapatkan larutan HCl, kelompok 2 mendapatkan larutan 

cuka dan kelompok 3 mendapatkan larutan perasan jeruk nipis. Pembagian 

tugas tersebut juga sekaligus untuk mengetahui baham apa saja yang harus 

dibawa oleh masing-masing kelompok sesuai pembagian tugas. Kelompok 

basa berkoordinasi membagi tugas sehingga di dapatkan kelompok 4 

mendapatkan larutan soda kue, kelompok 5 mendapatkan larutan kapur dan 

kelompok 6 mendapatkan larutan KOH. Pembagian tugas ini juga sama 

seperti kelompok basa untuk mengetahui bahan apa saja yang harus dibawa 

oleh masing-masing kelompok sesuai pembagian tugas.  



 

53 

 

Pembagian tugas ini akan melatih tanggung jawab terhadap proyek 

yang akan dilakukan. Antusias siswa terlihat ketika pembagian tugas 

pembuatan larutan asam dan basa, masing-masing kelompok berlomba-

lomba mendapatkan yang diinginkan. Namun secara fleksibel dan 

berkomunikasi secara baik, masing-masing kelompok menerima pembagian 

tugas hasil kesepakatan bersama. Setelah pembagian tugas, siswa diminta 

untuk literasi informasi karakteristik tanaman kacang hijau. Science yang 

terdapat yaitu pengetahuan mengenai tanaman kacang hijau. Technology yang 

terdapat yaitu penggunaan handphone dan tablet untuk mengakses internet 

mencari informasi mengenai tanaman kacang hijau, sehingga memberikan 

pengetahuan awal mereka mengenai karakteristik tanaman kacang hijau serta 

bagaimana pertumbuhannya. 

Pot yang akan dibuat dirancang terlebih dahulu oleh masing-masing 

kelompok melalui sebuah gambar atau sketsa, kegiatan merancang ini akan 

mengasah ide kreatif siswa dalam menyalurkan ide. Engineering yang terdapat 

pada tahap ini yaitu mendesain bentuk pot yang akan dibuat. Berikut ini 

merupakan beberapa rancangan pot yang dibuat oleh siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rancangan desain pot 
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Proses mendesain pot dari gambar tersebut menunjukkan siswa 

menyalurkan ide kreasi kelompoknya dalam pembuatan pot dengan 

mempertimbangkan tinggi, diameter dan bentuk. Selain merencanakan 

pembuatan poster, siswa juga membuat rancangan poster, siswa secara 

berkelompok mendiskusikan point-point apa saja yang akan dimasukkan 

dalam poster. 

 

3. Menyusun Jadwal 

Tahapan menyusun jadwal ini dilakukan dalam melakukan 

pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Hal-hal yang dibahas dalam 

penyusunan jadwal dalam pengerjaan proyek adalah membuat timeline dan 

deadline pembuatan pot dari tanah liat dalam waktu seminggu atau 7 hari, 

kemudian membuat list alat dan bahan yang akan digunakan pada saat 

melaksanakan aktivitas dan waktu pengerjaan aktivitas serta berapa lama 

pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman dilakukan. Penyusunan jadwal 

juga membahas waktu pengerjaan poster dan poster selesai dikerjakan. 

Penyusunan waktu pengerjaan aktivitas dan berapa lama pengamatan 

didapatkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Guru dengan 

siswa. Pembuatan pot tidak dilakukan di kelas melainkan di luar jam sekolah 

karena lebih efisien waktu. Penyusunan jadwal ini akan melatih siswa dalam 

mengatur waktu sehingga dapat secara inisiatif dan tanggungjawab dalam 

melaksanakan proyek. 

 

4. Memonitoring Proyek  

Monitoring proyek dilakukan oleh Guru terhadap proyek yang 

dilakukan siswa berdasarkan aktivitas. sebelum melaksanakan aktivitas, Guru 

memonitor hasil literasi informasi mengenai tanaman kacang hijau. Salah satu 
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kelompok dapat menyebutkan bahwa kacang hijau tumbuh pada pH 5,6-7 

dan bisa tumbuh pada tanah kering atau basah. Pada tanah yang kering 

penyiraman 2 kali sehari, namun untuk tanah yang basah cukup sekali dalam 

sehari. Selain itu Guru juga memonitoring hasil pembuatan pot dari tanah liat 

yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Berikut ini merupakan beberapa 

pot yang telah dibuat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil pembuatan pot dari tanah liat 

 

Namun beberapa pot bermasalah sehingga kegiatan ini mengalami kendala. 

Beberapa pot tidak bisa digunakan karna belum kering seluruhnya sehingga 

Guru memberikan pot dari plastik. Gambar tersebut menunjukkan siswa 

terampil dan kreatif dalam membuat pot dari tanah liat.  
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Aktivitas mulai dilakukan, diawali dengan Guru memberikan instruksi 

atau arahan kepada seluruh siswa sesuai dengan lembar kerja aktivitas yang 

diberikan. pertama, seluruh kelompok membuat larutan asam dan basa 

sesuai yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Kedua, seluruh kelompok 

menanam tanaman kacang hijau. Ketiga, seluruh kelompok mengukur pH 

tanah. Keempat, seluruh kelompok menghias pot sesuai kreasi masing-

masing kelompok. Kelima, seluruh kelompok menyelesaikan pemecahan 

masalah yang terdapat dalam lembar kerja aktivitas, karena aktivitas tidak 

selesai seluruhnya dalam satu hari. 

Kelompok asam yaitu kelompok 1, 2 dan 3. kelompok 1 diminta   

membuat larutan HCl 0,0001M sebanyak 100 ml dari larutan HCl 0,001M, 

dengan begini akan terjadi komunikasi dan kolaborasi untuk memecahkan 

masalah bagaimana cara membuat larutan tersebut. Kelompok 2 diminta 

membuat larutan cuka dengan pH 5, pH sebelumnya yaitu 3. Kelompok 3 

diminta membuat larutan perasan jeruk nipis dengan pH 4, pH sebelumnya 

yaitu 2. Kelompok basa yaitu kelompok 4, 5 dan 6. Kelompok 4 diminta 

membuat larutan soda kue pH 10, PH sebelumnya yaitu pH 12. Kelompok 5 

diminta membuat larutan kapur pH 9, pH sebelumnya 12. Dan kelompok 6 

diminta membuat larutan KOH 0,0001M sebanyak 100 ml dari larutan KOH 

0,001M, dengan begini akan terjadi komunikasi dan kolaborasi untuk 

memecahkan masalah bagaimana cara membuat larutan tersebut. 

Pengecekan pH larutan menggunakan indikator universal. 

Aktivitas kedua adalah menanam tanaman kacang hijau di dua pot 

yang diberikan perlakuan berbeda, pot pertama tumbuhan disiram dengan 

air, pot kedua disiram dengan larutan asam dan basa, banyaknya kacang hijau 

yang akan ditanam sesuai yang telah disepakati bersama yaitu sebanyak 7 

butir. Penanaman dimulai dengan memasukan tanah ke dalam pot, kemudian 

membuat lubang, memasukan kacang hijau ke dalam lubang dan menutupnya 
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kembali, serta menyiram tanah dengan larutan yang dibuat masing-masing 

kelompok. Siswa berkolaborasi dalam melakukan aktivitas, berdiskusi dan 

berinisiatif membuat pembagian tugas agar semua aktivitas dapat tercapai. 

Aktivitas ketiga yakni pengukuran pH tanah dilakukan setelah menyiram 

tanah dengan larutan asam dan basa. Siswa dikenalkan suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur pH tanah yaitu soil tester, kemudian secara 

bergantian masing-masing kelompok mengukur pH tanah.   
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Gambar 10. Aktivitas dalam membuat proyek 

 

Gambar di atas menunjukkan saat membuat proyek siswa sangat antusisas 

dan berinisiatif , siswa melakukan komunikasi dan berkolaborasi bersama 

untuk menghasilkan suatu produk. Selain itu siswa lebih terampil 

menggunakan suatu alat yang belum pernah digunakan sebelumnya seperti 

kertas indikator universal dan soil tester. Pembuatan larutan asam dan basa 

dengan berbagai pH melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan 
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masalah. Waktu yang terbatas melatih siswa untuk fleksibel dan 

bertanggungjawab.  

Aktivitas keempat yang dilakukan adalah menghias pot sesuai dengan 

kreasi masing-masing kelompok. Pada saat pengerjaan terlihat sangat 

menyenangkan. Masing-masing kelompok menuangkan ide kreasi ke dalam 

sebuah bentuk hiasan. 
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Gambar 11. Aktivitas melukis pot 

 

Gambar di atas menunjukkan siswa secara kreatif menyalurkan ide bersama 

dalam membuuat hiasan atau lukisan pada pot agar terlihat menarik. 

Pencampuran warna menjadi sebuah bentuk garis, lengkungan dan gambar 

sebagai hasil kreativitas bersama. 
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Aktivitas kelima, seluruh kelompok menyelesaikan permasalahan 

yang terdapat dalam lembar kerja aktivitas yang bisa diselesaikan terlebih 

dahulu. Pengamatan menanam kacang hijau dilakukan selama 7 hari, sehingga 

masih ada permasalahan yang belum terjawab dan akan terjawab setelah 

pengamatan selama 7 hari selesai. 

Kelima aktivitas untuk menghasilkan produk berupa tanaman kacang 

hijau sangat padat dalam waktu yang ditentukan, membuat siswa lebih 

terampil dalam bertanam dan memunculkan keterampilan seperti berpikir 

kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, dapat berkomunikasi dan 

berkolaborasi dengan baik, terampil menggunakan informasi dan teknologi, 

dapat bekerja secara fleksibel dan mudah beradaptasi, memunculkan inisiatif 

diri, melatih kepemimpinan dan tanggungjawab. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM yang dilakukan pada tahap 

memonitoring proyek, kelima unsur STEAM dapat terlihat. Sciece terdapat 

pada contoh-contoh asam dan basa yang digunakan untuk dijadikan larutan, 

siswa juga belajar karakteristik asam dan basa dari pH. Technology terdapat 

ketika siswa menggunakan kertas indikator universal sebagai alat yang 

membantu siswa mengetahui pH dari suatu larutan yang akan digunakan. 

Selain itu penggunaan soil tester sebagai alat untuk mengukur pH tanah 

digunakan dalam aktivitas. Engineering terdapat ketika siswa menanam, 

menanam membutuhkan teknik seperti pemilihan bibit kacang hijau dan 

seberapa dalam peletakan bibit kacang hijau dalam tanah. Art dalam tahap ini 

ketika siswa menghias sebuah pot agar menarik. Mathematics disini 

melakukan perhitungan saat membuat larutan kemudian menggunakan logika 

matematika dalam pembuatan laruutan supaya mendapatkan pH yang 

dikehendaki. 

Setelah aktivitas menanam selesai dilakukan dan diamati,  masing-

masing kelompok diminta membuat sebuah poster sekreatif mungkin dan 
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sesuai kreasi bersama, poster yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang 

sudah dilakukan. Poster ini sebagai media informasi dari apa yang siswa 

dapatkan dari aktivitas menanam kacang hijau dalam tanah yang memiliki pH 

berbeda. Guru memonitor pembuatan poster masing-masing kelompok. 

Unsur-unsur STEAM yang terdapat dalam pembuatan poster yaitu Science 

terdapat pada pengetahuan yang ingin ditampilkan dalam poster dan 

mengaitkannya dengan aktivitas yang sudah dilakukan, Technology terdapat 

pada alat yang digunakan untuk membuat poster bisa berupa software, 

aplikasi atau alat konvensional. Engineering dalam pembuatan poster terletak 

pada cara mendesain poster seperti tata letak. Art dalam pembuatan poster 

dapat berupa seni membuat poster menjadi menarik seperti pemilihan 

warna atau gambar. Mathematics dalam pembuatan poster lebih ke logika 

berpikir mengenai ukuran huruf atau gambar yang akan digunakan agar 

sesuai dengan ukuran poster. Berikut ini merupakan gambaran pembuatan 

poster yang terjadi di dalam kelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Suasana pembuatan poster 

 

Gambar tersebut menunjukan poster dibuat secara bersama, ada yang 

menggunakan teknologi seperti laptop dan ada yang menggunakan cara 

konvensional. Poster yang dibuat merupakan hasil krreativitas bersama. 
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5. Menilai Hasil 

Tahap menilai hasil ini dilakukan dengan presentasi, masing-masing 

kelompok menunjukkan proyek yang telah dibuat dan diamati. Guru menilai 

proyek yang dibuat menggunakan rubrik yang terlampir, baik pada saat 

pengerjaan dan hasil produk. Masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang ditanam, siswa 

membandingkan dengan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram 

menggunakan air yaitu pH 7 dengan pertumbuhan tanaman yang disiram 

dengan menggunakan larutan asam dan basa sehingga siswa mendapatkan 

jawaban atas  masalah yang diberikan. Siswa mendapatkan pengetahuan baru 

dari pengalaman yang dilakukan dalam melakukan aktivitas untuk 

menghasilkan sebuat produk. Masing-masing kelompok juga tidak hanya 

menunjukkan proyek yang telah dibuat tetapi mempresentasikan aktivitas 

yang telah dilakukan dan hasil pengamatan yang diperoleh.  

Proyek yang telah dilakukan dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah berdasarkan apa yang dilakukan, 

sehingga siswa mendapat suatu pengetahuan yang nyata atas proyek yang 

diberikan. Siswa mampu menemukan pemecahan masalah dalarri tumbuhan 

yang pertumbuhannya terhambat karena pengaruh pH, sehingga untuk 

tanaman kacang hijau pH yang optimal adalah 7. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM mendorong siswa untuk 

terampil menggunakan teknologi. Teknologi merupakan alat yang membantu 

pekerjaan manusia. Dalam pembelajaran model ini siswa dapat memahami 

karakteristik dan dapat menyebutkan salah satu sifat asam yang didapatkan 

dari pengalaman yang nyata. Siswa mampu berpikir kritis berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan. Siswa juga mampu menggunakan, memahami 

teknologi dan mengaitkannya dengan materi larutan asam dan basa. Integrasi 
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teknologi dapat membantu siswa menvisualisasikan hasil dari berbagai asumsi 

dan membandingkan prediksi. Penggunaan teknologi dapat membuat siswa 

terampil menggunakannya. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM menggunakan aktivitas 

secara nyata juga menjadikan siswa dapat memecahkan masalah. Dengan 

pembelajaran pendekatan STEAM, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang 

terjadi dalam produk yang dibuat. Masalah tersebut membuat siswa menjadi 

berpikir kritis atas perbedaan produk yang dihasilkan kelompok lain. Guru 

selama observasi menilai siswa mampu menemukan masalah dari proyek 

yang diberikan, melalui presentasi juga terjadi transfer pengetahuan antar 

kelompok yang mendapatkan bahan-bahan larutan asam dan basa yang 

berbeda dalam membuat produk. 
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Berikut ini merupakan produk yang dihasilkan dari pembelajaran 

berbasis STEAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Hasil Produk dengan Pendekatan STEAM 
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Gambar di atas menunjukkan pembelajaran dengan pendekatan 

STEAM, siswa mampu menyelesaikan menghasilkan suatu produk. Siswa 

mampu bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan. Produk yang 

dihasilkan dapat terlihat art dalam bentuk lukisan dan warna.  

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM mengasah kreativitas siswa, 

siswa tidak hanya melukis tetapi mengetahui dan memahami arti dari lukisan 

yang sengaja dikaitkan dengan produk yang dibuat. Guru memberikan 

penguatan terhadap hasil produk kemudian mengaitkannya dengan materi 

larutan asam dan basa. 

Proyek yang diberikan melalui aktivitas menanam tanaman kacang 

hijau dalam tanah yang memiliki pH berbeda ini kemudian dituangkan ke 

dalam sebuah poster. Presentasi poster dilakukan di depan kelas secara 

bergantian masing-masing kelompok. Poster tersebut sebagai media untuk 

menginformasikan aktivitas yang dilakukan. Saat presentasi poster sebagai 

media dapat menggali pemahaman siswa terhadap pengetahuan yang 

didapatkan dalam pembuatan proyek. Siswa berpikir kritis dari masalah yang 

terjadi kemudian insiatif mencari pemecahan masalah agar mendapat 

pengetahuan yang lebih mendalam. Siswa secara inisiatif menggunakan 

informasi dan teknologi dalam pembuatan proyek. Berikut ini beberapa 

contoh poster yang dibuat oleh siswa: 
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Gambar 14. Presentasi Poster 

Gambar di atas menunjukkan siswa mampu menciptakan media berupa 

poster yang menarik untuk memberikan pengetahuan dan informasi 

mengenai pengaruh pH tanah pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Saat 

presentasi poster juga adanya tanggapan dan saran mengenai poster yang 

dibuat.  
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Adanya pembuatan poster membuat siswa mampu menanggapi 

semua saran dan masukkan yang diberikan oleh rekan dari kelompok lainnya. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM pada materi larutan asam dan basa 

ini dapat membuat siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata 

dibandingkan hanya teori saja dan siswa dapat mengembangkan berbagai 

keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. 

 

6. Mengevaluasi Pengalaman 

Tahap evaluasi pengalaman dilakukan untuk mengetahui apa yang 

siswa dapatkan dari pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM pada 

materi larutan asam dan basa. Tahap mengevaluasi pengalaman ini penting 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata dari apa yang siswa rasakan 

dalam pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM. Penerapan 

pendekatan STEAM dalam pembelajaran yang dilakukan melalui 

pembelajaran berbasis proyek menggunakan sebuah aktivitas yang 

terintegrasi STEAM. Selama pengerjaan proyek mengunakan aktivitas, siswa 

akan banyak mendapatkan pengalaman. Proses pengerjaan proyek 

melibatkan siswa secara aktif sehingga akan mengembangkan keterampilan 

siswa. Proyek juga akan membuat siswa berpikir manfaat apa yang 

didapatkan dari pemberian proyek pada pembelajaran materi larutan asam 

dan basa dengan penerapan pendekatan STEAM. Pengetahuan siswa 

bertambah setelah semua proyek dilaksanakan dengan baik. 
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BAB V 

IMPLIKASI PENDEKATAN STEAM TERHADAP 

KETERAMPILAN ABAD 21 
 

Dalam pembelajaran STEAM, terdapat beberapa implikasi dari 

penerapan yang dilakukan, pembelajaran STEAM dimaksudkan untuk 

membuat proses pembelajaran bermakna baik untuk siswa maupun guru, 

diantaranya: pemahaman konsep yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, 

keterampilan siswa, dan kepribadian siswa atau yang biasa kita kenal dengan 

soft skills. 

Soft skill atau soft competency adalah keahlian yang tidak nampak 

dengan arah pengembangan kemampuan sikap dan kepribadian yang 

mendasar untuk mendukung kehidupan manusia. Soft Skill atau keterampilan 

lunak menurut Berthhall (Diknas, 2008) mendefinisikan soft skill sebagai 

tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan 

memaksimalkan kinerja manusia (melalui pelatihan, pengembangan kerja 

sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan lainnya. Keterampilan lunak ini 

merupakan modal dasar untuk berkembang secara maksimal sesuai pribadi 

masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa soft skill adalah perilaku 

individu yang tidak  terlihat wujudnya dan bersifat personal maupun 

interpersonal yang dapat berkembang dan meningkatkan kualitas diri 

seseorang. 

Soft skills merupakan jalinan atribut personalitas baik intrapersonalitas 

maupun inter-personalitas. Intra-personalitas merupakan keterampilan yang 

dimiliki seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, seperti manajemen waktu, 

manajemen stress, manajemen perubahan, karakter transformasi, berpikir 

kreatif, memiliki acuan tujuan positif, dan teknik belajar cepat (Coates, 

2006). Sementara inter-personalitas merupakan keterampilan berhubungan 

atau berinteraksi dengan lingkungan kelompok masyarakatnya dan 
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lingkungan kerjanya serta interaksi dengan individu manusia sehingga mampu 

mengembangkan unjuk kerja secara maksimal, kemampuan memotivasi, 

kemampuan memimpin, kemampuan negosiasi, kemampuan presentasi, 

kemampuan komunikasi, kemampuan menjalin relasi, dan kemampuan bicara 

dimuka umum) (Coates, 2006). Keunggulan dari kedua karakteristik 

personal ini akan membedakan seseorang dengan orang lain ketika 

berinteraksi dalam lingkungannya. 

Soft skills merupakan terminasi sosiologis dalam Emotional Intelligence 

Quotient (EQ) seseorang, yang merupakan kemampuan bagaimana orang-

orang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya,seperti 

berkomunikasi, mendengarkan, memberi umpan balik, bekerja sama dalam 

sebuah tim, menyelesaikan masalah, berkontribusi dalam rapat, dan 

mengatasi konflik (Wikipedia, 2010). Kemampuan siswa mengitegrasikan soft 

skills dalam dirinya ditandai dengan kemampuan bekerja sama, mengambil 

insiatif, keberanian mengambil keputusan, dan kegigihan (Wicaksana, 2010).  

Sharma (2009), menyebutkan bahwa soft skills adalah seluruh aspek dari 

generic skills yang juga termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan 

dengan non-academic skills. Ditambahkan pula bahwa, berdasarkan hasil 

Pembelajaran, tujuh soft skills yang diidenfikasi dan penting dikembangkan 

pada siswa di pendidikan tinggi, meliputi; keterampilan berkomunikasi 

(communicative skills), keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah 

(thinking skills and problem solving skills), kekuatan kerja tim (team work force), 

belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (life-long learning and 

information management), keterampilan wirausaha (entrepreneur skill), etika, 

moral dan profesionalisme (ethics, moral and professionalism), dan 

keterampilan kepemimpinan (leadership skills).  Integrasi kompetensi soft skill 

melalui strategi project-based learning dapat dilakukan dengan menyatukan 

program-program seperti: komunikasi lisan (oral communications), kerjasama 
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(collaboration), keterampilan kelompok (team skills), keterampilan presentase 

(presentation skills), keterampilan berpikir kritis dan analitis (analiytical and 

critical thinking skills) (Woodward, Sendall, and Ceccucci, 2009). Noll & 

Wilkins (2005) menyatakan bahwa soft skills dapat diintegrasikan dalam 

kurikulum yang mencakup kecakapan menulis, kecakapan bekerja dalam tim, 

kecakapan presentasi, mengelola proyek, dan mengembangkan hubungan 

interpersonal. 

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan STEAM pada materi 

larutan asam dan basa memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Materi 

larutan asam dan basa  merupakan materi berkarakteristik konsep dan lebih 

banyak teori, maka dalam pembelajaran dengan pendekatan STEAM siswa 

akan mendapatkan aplikasi yang nyata dari materi larutan asam dan basa, 

bahkan pembelajaran dengan pendekatan STEAM tidak hanya belajar 

pelajaran kimia saja. Guru memberikan reflektif jurnal mengenai bagaimana 

perasaan siswa melakukan pembelajaran dengan pendekatan STEAM dan apa 

manfaat yang siswa rasakan dari pembelajaran mengunakan pendekatan 

STEAM. 

Dalam pembelajaran ini siswa dapat merasakan tidak hanya belajar 

kimia tetapi belajar pelajaran lain yaitu biologi, ilmu kimia dan biologi 

termasuk ke dalam Science (Yakman, 2010). Siswa dapat mendeskripsikan 

bagian mana yang termasuk pelajaran biologi, karena biasanya materi larutan 

asam dan basa tidak membahas pertumbuhan tanaman. Siswa menjadi aktif 

dan kreatif, siswa menjadi siswa yang cukup aktif dan mempunyai rasa 

penasaran yang tinggi sehingga mencoba mengklarifikasi kepada guru atas 

pengalamannya yang baru dirasakan pada pelajaran kimia. Pada penerapan 

pendekatan STEAM, suatu ilmu tidak berdiri sendiri tetapi hasil dari integrasi 

beberapa ilmu, seperti penggabungan pengetahuan kimia dan biologi. 
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Pengalaman siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan STEAM 

pada materi larutan asam dan basa dapat membuka wawasan siswa menjadi 

lebih luas, siswa dapat menemukan dan mendeskripsikan masing-masing 

unsur dari STEAM itu sendiri yaitu science, technology, engineering, arts and 

mathematics. 

Pembelajaran ini mampu membuat siswa dapat memahami 

pengetahuan yang didapatkan dari proyek yang diberikan dengan pendekatan 

STEAM. Siswa mampu mendeskripsikan science yang terdapat dalam proyek 

yang diberikan. Siswa dapat memahami pembelajaran yang diberikan dalam 

proyek merupakan aplikasi dari materi larutan asam dan basa yang dipelajari. 

Dengan demikian, siswa dapat mengklasifikasikan dan menyebutkan 

technology yang digunakan dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan proyek. 

Siswa mendapatkan pengetahuan baru dari teknologi yang digunakan, 

sehingga di kemudian hari dapat dijadikan pengalaman untuk melakukan hal 

yang berhubungan dengan pertanian. Pengalaman yang baru dialami oleh 

siswa melihat dan menggunakan secara langsung alat pengukur tanah yaitu 

soil tester. 

Dilaksanakannya pembelajaran ini mampu membuat siswa dapat 

memberi penjelasan unsur engineering berdasarkan pengalaman yang 

dirasakan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM. Siswa 

merasakan ternyata dalam menanam mempunyai tata cara tersendiri. Siswa 

menyadari bahwa dalam hal menanam memiliki teknik yang harus 

diperhatikan. Selain itu, siswa juga dapat menjelaskan unsur art dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM melalui proyek yang 

diberikan. Siswa dapat merasakan art atau seni dapat mengembangkan 

kreativitas terkait dengan proyek yang diberikan. 

Siswa dapat mendeskripsikan unsur mathematics yang terdapat dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM. Siswa menjelaskan 
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mengukur dan menghitung termasuk ke dalam matematika. Siswa 

menjelaskan dalam pembuatan larutan adanya perhitungan yang digunakan 

untuk mengambil seberapa banyak volume yang akan diambil, perhitungan ini 

menggunakan logika matematika dasar. 

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan STEAM juga 

mendapatkan berbagai tanggapan, tanggapan ini berdasarkan pengalaman 

yang dirasakan siswa. Beberapa tanggapan yang muncul dari apa yang 

dirasakan oleh siswa yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

STEAM menyenangkan, tidak membosankan, dapat mengasah keterampilan, 

interaktif dan komunikatif. 

Diterapkannya pembelajaran ini membuat siswa merasakan 

pengalamannya merasa senang dengan pembelajaran dengan pendekatan 

STEAM, siswa menyatakan pembelajaran dengan pendekatan STEAM lebih 

banyak praktik dan siswa dapat menjelaskan keuntungan yang dirasakan 

terhadap pembelajran dengan pendekatan STEAM yaitu mengetahui makna 

sebenarnya dari pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya sekedar teori 

tetapi perlu visualisasi yang nyata yang bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri, 

ini sesuai dengan pendekatan STEAM sebagai solusi menghadapi masa depan. 

Siswa walaupun merasakan senang namun memberi tanggapan perlunya 

waktu yang lebih lama dalam pembelajaran STEAM supaya materi tidak 

tertinggal karena materi larutan asam dan basa termasuk materi yang lebih 

banyak teori. 

Siswa menyatakan tanggapan pembelajaran dengan pendekatan 

STEAM tidak membosankan. Menurut siswa pelajaran kimia lebih banyak 

berhubungan dengan angka-angka tetapi pengalaman baru yang siswa  

dapatkan bahwa pelajaran kimia terdapat unsur seni. Siswa merasa senang 

karena suka melukis, sehingga Guru menganalisis pembelajaran kimia dengan 

pendekatan STEAM dapat membuat siswa senang. 
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Pembelajaran dengan pendekatan STEAM dapat mengasah dan 

mengembangkan keterampilan siswa seperti mudah mengeluarkan ide, 

gagasan dan menjadi lebih kreatif. Beberapa siswa merupakan siswa yang 

cukup aktif namun perlu didorong terlebih dahulu, dengan pendekatan 

STEAM ini siswa merasakan menjadi lebih aktif, bisa menyalurkan ide dan 

lebih kreatif. Siswa merasakan pengalaman baru dengan pendekatan STEAM 

dan dapat meningkatkan kreativitas yang dimiliki. Siswa merasakan manfaat 

dari pembelajaran dengan pendekatan STEAM yaitu belajar merancang 

sesuatu dengan baik, siswa belajar mengenai tata cara perancangan sebuah 

produk. Siswa merupakan siswa yang pendiam, pembelajaran dengan 

pendekatan STEAM memberikan pengalaman yang baik untuk dirinya belajar 

mengeluarkan pendapat. 

Siswa memberi tanggapan terhadap pembelajaran dengan pendekatan 

STEAM merupakan sistem yang interaktif dan komunikatif. Siswa ini 

merupakan siswa yang cerdas, kritis dan merupakan siswa ditunjuk sekolah 

mewakili beberapa perlombaan, merasakan bahwa pengajaran dengan 

pendekatan STEAM lebih aplikatif pada kehidupan sehari-hari. Tanggapan 

mengenai pembelajaran dengan pendekatan STEAM ini dibutuhkan oleh 

murid-murid di Indonesia karena sistem pendidikan di Indonesia yang masih 

terbatas, Guru menganalisis murid-murid akan lebih baik diberikan 

pembelajaran yang aplikatif dapat dirasakan langsung dibandingkan dengan 

pembelajaran yang konvensional. 

Pemberian proyek kepada siswa dengan pendekatan STEAM ini dapat 

dilakukan dengan baik dan cukup bertanggungjawab. Siswa berusaha 

menyelesaikan semua proyek yang diberikan meski tidak sempurna. Dalam 

pelaksanaannya tedapat ketidakpuasan siswa, hal ini menunjukkan siswa 

merasa kurang puas, ketidakpuasan ada yang terdapat pada pembuatan pot 

dan pembuatan poster. Ketidakpuasan tersebut tidak membuat siswa patah 
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semangat, secara fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap kendala, siswa 

dapat menemukan solusi demi terselesaikannya proyek yang diberikan. Siswa 

bertanggungjawab atas proyek yang diberikan. Siswa merasakan kendala 

waktu ketika aktivitas menanam sedang berlangsung, siswa merupakan siswa 

yang kurang bisa serius sehingga kemungkinan ketika waktu pengerjaan 

terbatas siswa merasakan terburu-buru tidak bisa santai. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM menggunakan proyek 

mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. 

Pengalaman ini dapat sangat bermanfaat untuk siswa, baik dalam 

pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan 

pendekatan STEAM terbukti tidak hanya menyenangkan tetapi siswa 

mendapatkan pengetahuan yang lebih aplikatif dalam kehidupan nyata, serta 

dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. 

Pembelajaran ini memberikan implikasi terhadap pembelajaran abad 

21. Penerapan pembelajaran dengan pendekatan STEAM pada materi larutan 

asam dan basa menggunakan project based learning mampu mengembangkan 

keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Penggunaan aktivitas yang 

diarahkan pada sebuah proyek berpotensi membuat siswa memiliki 

keterampilan, Guru menganalisis perkembangan keterampilan yang dimiliki 

siswa. Keterampilan yang dibutuhkan di masa depan seperti yang tercantum 

dalam keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 terbagi ke dalam 3 

kelompok besar yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 

menggunakan informasi, media dan teknologi, serta keterampilan hidup dan 

berkarir. Penilaian pokok terhadap keterampilan abad 21 yaitu cara berpikir, 

cara kerja, alat kerja dan kecakapan hidup (Pacific Policy Research Center, 

2010).  

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran dapat 

mendorong keingintahuan dan keterampilan melalui pembelajaran berbasis 
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proyek (Park, 2016). Keterampilan-keterampilan yang terdapat dalam 

keterampilan abad 21 yakni di antaranya keterampilan belajar dan berinovasi 

yang terdiri dari berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan 

inovatif, komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan informasi, media dan 

teknologi yang terdiri dari literasi informasi, literasi media, dan literasi 

teknologi. Keterampilan hidup dan berkarir yang terdiri dari fleksibilitas dan 

adaptabilitas, inisiatif dan pengarahan diri sendiri, interaksi sosial dan lintas 

budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung 

jawab.  

 

A. Kemampuan Berpikir Kritis 

Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek akan membantu siswa dalam mencari solusi terhadap 

masalah yang dihadapi serta mampu membuat kesimpulan dari produk yang 

telah dibuat. Menurut Messier (2015) integrasi antara pembelajaran STEAM 

dengan pembelajaran berbasis proyek, tidak hanya membuat siswa 

mempelajari teori-teori dasar dalam teknik penyelesaian proyek tetapi siswa 

juga akan mempelajari keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir kritis 

dan keterampilan kolaborasi. Pembelajaran dengan penerapan pendekatan 

STEAM memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan keterampilan siswa selama pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran. 

Berpikir kritis merupakan berpikir dalam tingkat yang lebih tinggi 

pada konteks yang benar. Berpikir kritis juga merupakan kemampuan 

kognitif untuk mengatakan sesuatu dengan keyakinan karena menggunakan 

alasan yang logis dan bukti empiris yang kuat. Maka kemampuan berpikir 

kritis siswa sangat perlu dikembangkan, karena kemampuan berpikir kritis 
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mencakup berbagai kemampuan yaitu, kemampuan menyimak, membaca 

dengan seksama, menemukan dan menentukan asumsi, mengemukakan 

argumen dan meyakinkan suatu tindakan berdasarkan sebuah pengetahuan 

yang baik. 

Indikator yang digunakan dalam Pembelajaran ini mengacu kepada 

indikator yang dikemukakan oleh Ennis (1985) yang terdiri dari 12 indikator 

kemampuan berpikir kritis yang dikelompokkan menjadi 5 aspek 

kemampuan berpikir kritis. Kelima aspek kemampuan berpikir kritis 

tersebut yaitu: 

 

1) Memberikan Penjelasan Sederhana 

Indikator berpikir kritis yang terdapat dalam aspek ini adalah 

kemampuan memfokuskan pertanyaan, menganalisis alasan, bertanya dan 

menjawab pertanyaan mengenai suatu penjelasan. Siswa dikatakan telah 

memenuhi indikator kemampuan memfokuskan pertanyaan jika siswa 

mampu merumuskan pertanyaan dan membuat pertimbangan saat 

memberikan jawaban. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketika Guru 

menyampaikan pertanyaan, siswa merumuskan pertanyaan yang diberikan 

oleh Guru atau siswa lainnya dan membuat beberapa jawaban yang disertai 

dengan data yang konkrit. Siswa dikatakan telah mencapai indikator 

menganalisis argumen jika siswa mampu mengidentifikasi alasan yang 

digunakan dengan menggunakan bukti empiris dan mampu mempertahankan 

argumennya. Sedangkan siswa dikatakan memenuhi indikator bertanya dan 

menjawab ketika siswa aktif menyampaikan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh Guru atau siswa lainnya. Berdasarkan hasil 

Pembelajaran menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut muncul 

selama proses penerapan pendekatan pembelajaran STEAM yang terintegrasi 

dalam pembelajaran berbasis proyek.  
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Integrasi pendekatan STEAM dalam pembelajaran berbasis proyek 

mendorong siswa untuk memperhatikan hal-hal yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dengan menerapkan pendekatan ini membuat 

siswa dihadapkan kepada suatu permasalahan yang akan menuntut siswa 

memunculkan solusi dari permasalahan tersebut. Penerapan pendekatan 

STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran berbasis proyek membuat 

siswa mengamati dan mengidentifikasi setiap kejadian yang muncul selama 

proses pelaksanaan aktivitas dan membuat siswa menjadi lebih kritis untuk 

memberikan respon dan jawaban terhadap suatu permasalahan yang muncul.  

 

 

 

Gambar 14. siswa melakukan pengamatan aktivitas pengujian daya 

tahan hidup ikan mas 
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2) Membangun Keterampilan Dasar 

Indikator-indikator yang memenuhi aspek ini antara lain: 

mempertimbangkan kriteria suatu sumber; mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi. Aspek ini mendorong siswa berpikir 

secara kritis untuk memilih suatu sumber pembelajaran dengan 

mempertimbangkan kriteria dari sumber tersebut, juga mendorong siswa 

untuk mencari informasi dengan memahami kejadian-kejadian yang sedang 

dialami, dan menghubungkannya dengan sumber yang didapatkan dengan 

mempertimbangkan suatu informasi dan menggunakan kemampuan 

berpikirnya untuk memaksimalkan pengamatan secara langsung maupun 

tidak langsung kemudian mempertimbangkan hasil pengamatan dengan 

sumber yang diperoleh untuk dijadikan pendapatnya. Pengetahuan dan 

pengalaman siswa menjadi dasar untuk membuat alasan atau pendapatnya 

sendiri. Hal tersebut membuat siswa lebih yakin dengan pendapatnya karena 

didasarkan pada hasil pengamatan dengan sumber informasi, maka alasan-

alasan yang disampaikan oleh siswa masuk akal dan sesuai konteks.  

Penerapan pendekatan dengan mengintegrasikan STEAM dalam 

pembelajaran berbasis proyek, mendorong siswa untuk mengamati semua 

aktivitas yang sedang dilakukan oleh siswa dan juga membuat siswa untuk 

mengumpulkan informasi untuk membantu siswa dalam penyelesaian proyek. 

Hasil pengamatan Guru selama pembelajaran menunjukkan bahwa siswa 

dalam menyelesaikan proyek tidak terlepas dari teknologi yang telah 

berkembang saat ini, seperti dalam pelaksanaan Pembelajaran siswa aktif 

menggunakan handphone untuk melakukan browsing untuk mencari informasi 

dalam penyelesaian proyek. Aspek membangun keterampilan dasar terjadi 

selama proses Pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan data yang 

menunjukkan bahwa siswa mempertimbangkan sumber belajar yang akan 

digunakannya: 
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Gambar 15. Suasana saat siswa 

mempertimbangkan sumber dan hasil pengamatan 

untuk menyelesaikan proyek 

Selama proses penyelesaian proyek siswa menggunakan teknologi untuk 

mencari informasi dan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dengan 

hasil pengamatan selama penyelesaian proyek. Saat penyelesaian proyek, 

siswa juga lebih senang melakukan browsing menggunakan handphone untuk 

mencari informasi hal tersebut dikarenakan dengan melakukan browsing 
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siswa dapat memperoleh sumber informasi dari berbagai link dan tidak 

hanya dari satu artikel saja. Saat siswa mendapatkan banyak informasi terkait 

proyek yang sedang dilakukan, siswa mengembangkan kemampuan berpikir 

kritisnya untuk membuat keputusan mengenai informasi-informasi tersebut, 

apakah dapat dipercayai atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan pengertian 

berpikir kritis yang dikemukakan oleh R. H. Ennis (1985), bahwa berpikir 

kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. 

Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek mendorong siswa untuk memutuskan sumber informasi 

yang digunakan dapat dipercaya atau tidak dan menghubungkannya dengan 

data yang diperoleh siswa berdasarkan hasil observasi. Maka, berdasarkan 

pengamatan dan data Pembelajaran bahwa siswa sudah mengembangkan 

aspek keterampilan dasarnya dengan mempertimbangkan setiap sumber 

informasi yang digunakan dan selalu menghubungkan kesesuaiannya dengan 

data hasil observasi. 

3) Menyimpulkan 

Aspek menyimpulkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menafsirkan, menarik kesimpulan dan mempertimbangkan untuk 

menentukan hasil dengan berlandaskan fakta-fakta. Menyampaikan tafsiran 

merupakan cara berpikir deduktif yang memerlukan suatu pengalaman dan 

pengetahuan yang baik, maka saat menyatakan kesimpulan sementara harus 

disertai dengan pemahaman dan pengetahuan yang berlandaskan fakta-fakta 

dan sumber-sumber terpercaya. Jhonson (2007) mengatakan bahwa “hanya 

berpikir kritislah yang memungkinkan siswa menganalisis pemikirannya 

sendiri untuk memastikan bahwa mereka telah menentukan pilihan dan 

menarik kesimpulan yang cerdas”. 
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Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek mendorong siswa untuk mengembangkan aspek ini, karena 

berdasarkan aktivitas yang dilakukan siswa didorong untuk melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas yang telah dilakukan dan mempertimbangkan 

hasil pengamatan yang berlandaskan fakta-fakta dan sumber-sumber 

terpercaya kemudian siswa mampu menyimpulan terhadap aktivitas yang 

telah dilakukan. Saat melakukan proyek pembuatan indikator alami dan 

menguji daya tahan hidup ikan mas dalam larutan dengan pH tertentu, siswa 

dituntut untuk melakukan pengamatan terhadap proyek tersebut. Kemudian, 

siswa mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mengetahui 

kesesuaian hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan sumber informasi, 

siswa juga dituntut untuk membuat pertimbangan antara hasil pengematan 

dengan sumber yang diperoleh dan membuat kesimpulan dari proyek 

tersebut. Aspek meyimpulkan dapat berkembangan dengan menerapkan 

pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran berbasis proyek. 

Dengan diterapkannya pembelajaran ini, setiap siswa membuat 

pertimbangan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan proyek, 

mempertimbangkan antara hasil pengamatan dengan sumber dan setelah itu 

baru membuat kesimpulan dari proyek yang telah dibuat. Siswa menyadari 

bahwa pentingnya mempertimbangkan antara hasil pengamatan dan tafsiran 

awal dapat membuat siswa lebih mudah saat membuat kesimpulan dengan 

berlandaskan pada latar belakang fakta-fakta yang diperoleh siswa.   

 

4) Membuat Penjelasan Lebih Lanjut 

Aspek ini menunjukkan siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dengan cara siswa lebih memahami arti dari suatu istilah untuk 

membuat sebuah penjelasan lebih lanjut. Indikator yang membuat siswa 

mengembangkan aspek ini adalah siswa dapat mengidentifikasi suatu istilah 



 

83 

 

dengan mempertimbangkan istilah itu sendiri dan mengidentifikasi setiap 

asumsi-asumsi yang ada. Saat siswa mengidentifikasi asumsi dibutuhkan suatu 

pengalaman yang baik dan luas yang mampu membuat siswa mengkonstruk 

asumsi-asumsi yang ada dengan jelas dan logis. 

Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek dapat mendorong siswa mengembangkan aspek ini, karena 

siswa tidak hanya mengetahui suatu istilah yang terdapat dalam buku 

pelajaran saja tetapi siswa didorong untuk memberikan penjelasan lebih 

lanjut sesuai dengan pengalaman siswa saat melaksanakan proyek. Aspek ini 

telah terpenuhi melalui penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi 

dalam pembelajaran berbasis proyek.  

 

 

 

Gambar 16. Suasana melakukan identifikasi 

 

Melalui penerapan pendekatan pembelajaran STEAM yang terintegrasi dalam 

pembelajaran berbasis proyek membuat siswa dapat mengembangkan aspek 

membuat penjelasan lebih lanjut melalui proyek yang telah dilakukan oleh 
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siswa dengan siswa dapat memberikan definisi suatu istilah yang disertai 

dengan pengalaman-pengalaman yang telah siswa alami dan disertai dengan 

fakta-fakta yang akurat. 

 

5) Strategi dan Taktik 

Aspek terakhir yang menunjukkan bahwa siswa telah 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya yaitu aspek strategi dan 

taktik. Aspek ini dapat terpenuhi saat siswa mampu memutuskan suatu 

tindakan dengan mempertimbangkan tindakan tersebut untuk menghasilkan 

suatu solusi dari masalah yang siswa hadapi sesuai dengan informasi dan 

pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa berdasarkan interaksi terhadap 

orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa dapat membuat 

keputusan yang tepat dan siswa memiliki rasa yakin untuk menetapkan suatu 

tindakan, karena sudah disertakan dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

siswa miliki. Interaksi antara siswa dengan orang lain dapat menjadi sebuah 

pengalaman yang baik untuk berpikir.  

Penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek membuat siswa dapat meningkatkan aspek ini, karena siswa 

diberikan suatu aktivitas pembelajaran yang terdiri dari beberapa proyek 

mendorong siswa untuk berinteraksi dengan anggota kelompok untuk 

menyelesaikan proyek yang diberikan. 

Dalam pembelajaran ini siswa telah membuat pertimbangan untuk 

mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Membuat 

pertimbangan sangat membantu siswa dalam menghasilkan solusi yang tepat 

mengenai masalah yang dihadapi oleh siswa. Mempertimbangkan solusi yang 

sesuai dapat membuat siswa membangun kemampuan berpikirnya sendiri, 

karena dalam mempertimbangkan suatu solusi disertakan dengan 

pengalaman yang telah siswa miliki. Penerapan pendekatan pembelajaran 
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STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran berbasis proyek dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam mempertimbangkan solusi untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa, hal tersebut dapat 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan membiasakan siswa 

untuk mempertimbangkan solusi-solusi yang tepat untuk masalah yang 

dihadapi. 

Selain mempertimbangkan solusi, dalam aspek ini juga mendorong 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain,  
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Gambar 17. Interaksi antara siswa dalam menentukan suatu tindakan 

untuk memecahkan masalah 

Melalui penerapan pendekatan STEAM yang terintegrasi dalam pembelajaran 

berbasis proyek membuat siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berinteraksi terhadap orang lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan siswa 

melakukan diskusi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh 

siswa, siswa saling berdiskusi sebelum melakukan suatu tindakan untuk 

mendapatkan keputusan bersama dan siswa saling bekerjasama untuk 

menyelesaikan proyek yang diberikan. Penerapan pendekatan STEAM 

membuat siswa lebih meningkatkan komunikasi antar anggota kelompok, dan 

membangun kemampuan bekerjasama. Bekerjasama membuat siswa 

berinteraksi dengan orang lain baik antara teman kelompok ataupun antar 

kelompok, dengan bekerjasama dapat mempermudah siswa dalam 

menentukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh siswa. 

Adanya interaksi antar siswa dapat membuat proyek terselesaikan sesuai 
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dengan waktu yang telah disepakati dan membuat penyelesaian proyek 

menjadi lebih ringan. 

Pembelajaran dengan penerapan pendekatan STEAM melaui sebuah 

proyek memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan 

dan mengali pengetahuan untuk menghasilkan produk. Keterampilan berpikir 

kritis dan memecahkan masalah merupakan salah satu keterampilan yang 

dibutuhkan di masa depan. Siswa harus mempunyai pemikiran yang kritis 

terhadap suatu hal dan sekaligus memecahkan masalah terhadap segala 

tantangan di masa depan. Sebagaimana yang tercantum dalam Trilling dan 

Fadel bahwa keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah mengacu 

pada siswa mampu menggunakan berbagai alasan seperti induktif atau 

deduktif untuk berbagai situasi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat 

keputusan dan mengatasi masalah (Trilling dan Fadel, 2009).  

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran mampu 

menampilkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. 

Keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah siswa menjadi cukup 

baik, siswa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah dari aktivitas 

yang diberikan untuk menghasilkan sebuah produk. Aktivitas general yang 

diberikan yakni menanam tanaman kacang hijau yang diberikan 2 perlakuan 

berbeda. Siswa berpikir apa yang terjadi pada pertumbuhan tanaman dalam 

perlakuan yang berbeda dan membandingkannya sehingga melatih 

keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran mengarahkan 

siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa mengamati 

permasalahan yang terjadi, membandingkan pengamatan sehingga dapat 

memecahkan masalah yang terjadi. Pembuatan produk mendorong siswa 
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untuk menggali kemampuannya untuk mendapat pengetahuan dari produk 

yang dibuat. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEAM dapat mengarahkan siswa 

untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa mampu menemukan 

permasalahan yang terjadi dan membandingkannya sehingga mendapatkan 

jawaban dari permasalahan sebagai pengetahuan baru. Siswa berpikir lebih 

mendalam, mengamati dengan benar apa yang terjadi sehingga dapat menarik 

kesimpulan dari proyek yang diberikan. 

 

B. Kreativitas dan inovasi 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran melalui 

pemberian proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk bebas 

berkreasi, mengeksplorasi kemampuan untuk menghasilkan produk sebagus 

dan semenarik mungkin. Kesempatan untuk bebas berkreasi memberikan 

kemudahan bagi siswa mengeluarkan dan merealisasikan ide kreatif yang 

dimiliki. Keterampilan kreativitas  dan inovasi siswa diasah dan diarahkan 

untuk menghasilkan suatu produk yang berguna dalam pembelajaran.  

Aktivitas yang diberikan mengarahkan siswa menghasilkan karya. 

Pembuatan karya merupakan hasil kreativitas dan inovasi bersama. 

Keterampilan kreativitas dan inovasi termasuk ke dalam cara berpikir, 

bagaimana siswa menghasilkan produk kemudian divisualisasikan dalam 

bentuk yang nyata. Sebagaimana yang tercantum dalam Trilling dan Fadel 

bahwa keterampilan kreativitas dan inovasi mengacu pada siswa mampu 

berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi baru (Trilling 

dan Fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat memunculkan 

kreativitas dan inovasi, dapat dilihat dari hasil kuesioner keterampilan 
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kreativitas dan inovasi siswa yang tinggi. Angka tersebut menunjukkan 

keterampilan kreativitas dan inovasi siswa cukup baik, menggambarkan 

pendekatan STEAM dapat mengarahkan siswa memiliki keterampilan 

kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran berbasis STEAM. 

C. Komunikasi dan Kolaborasi 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran melalui 

pemberian proyek mendorong siswa untuk dapat berkomunikasi dan 

berkolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi merupakan keterampilan yang 

sangat penting untuk masa depan. Komunikasi dan kolaborasi yang baik 

melatih siswa cara bekerja dengan orang lain. Siswa belajar mendapatkan 

kesepakatan bersama dan menghasilkan sebuah karya bersama. Kolaborasi 

memungkinkan siswa bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. 

Aktivitas yang diberikan mengarahkan siswa menghasilkan karya. 

Pembuatan karya merupakan hasil kolaborasi bersama. Keterampilan 

komunikasi dan kolaborasi termasuk ke dalam cara bekerja, bagaimana siswa 

bekerja sama menghasilkan produk. Sebagaimana yang tercantum dalam 

Trilling dan Fadel bahwa keterampilan komunikasi dan kolaborasi mengacu 

pada siswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi 

dengan anggota kelompok lainnya (Trilling dan Fadel, 2009).  

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat 

memunculkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, dapat dilihat dari 

hasil kuesioner keterampilan kreativitas dan inovasi siswa. Angka tersebut 

menunjukkan keterampilan tertinggi yang muncul pada pembelajaran dengan 

pendekatan STEAM, menggambarkan pendekatan STEAM dapat 

mengarahkan siswa memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi dengan 

sangat baik.  
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Pembelajaran ini menunjukkan adanya komunikasi dan kolaborasi 

yang baik terjadi di dalam kelompok. Anggota kelompok saling bekerja sama 

menyelesaikan proyek yang diberikan. Adanya pertukaran informasi, diskusi 

dan pemberian masukan menunjukkan terjadi komunikasi dan kolaborasi 

yang baik. Pendekatan STEAM juga menggambarkan kolaborasi yang terjadi 

juga membentuk hubungan yang lebih kompak, siswa merasakan menjadi 

lebih dekat dengan teman yang sebelumnya tidak terlalu dekat. 

 

D. Literasi Informasi 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran melalui 

pemberian proyek mendorong siswa untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai sumber. Informasi tersebut digunakan dalam pembuatan proyek. 

Literasi informasi memberikan siswa kebebasan mengakses, menggunakan 

dan mengevaluasi informasi untuk digunakan dalam pembuatan proyek, 

sehingga proyek dapat memperkaya pengetahuan. 

Aktivitas yang diberikan mengarahkan siswa menghasilkan karya. 

Keterampilan literasi informasi dibutuhkan dalam pembuatan proyek, 

keterampilan literasi informasi termasuk ke dalam alat bekerja, bagaimana 

siswa menggunakan informasi dan mengolah informasi untuk menghasilkan 

produk. Sebagaimana yang tercantum dalam Trilling dan Fadel bahwa 

keterampilan literasi informasi mengacu pada siswa mampu mengakses 

informasi secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi yang akan 

digunakan secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengelola 

informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah (Trilling dan 

fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat 

memunculkan literasi informasi oleh siswa baik yang menggambarkan 
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pendekatan STEAM dapat mengarahkan siswa untuk melakukan literasi 

informasi sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan.  

Pembelajaran ini menggambarkan bahwa literasi informasi sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM, sudah 

menjadi bagian dalam pembelajaran. Literasi informasi tersebut menjadi alat 

bekerja siswa seperti yang dirasakan siswa dalam melakukan aktivitas perlu 

pengetahuan tambahan misalnya karakteristik tanaman kacang hijau. Siswa 

memilih dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan apa yang 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Literasi Informasi oleh siswa 

Gambar di atas memperlihatkan siswa melakukan literasi informasi di 

internet. Siswa memilih dan mencatat informasi yang dibutuhkan. 

E. Literasi Media 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran melalui proyek 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan media melalui 

proyek yang diberikan. Literasi media memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengeksplor kemampuan untuk mengembangkan media baik sebagai 

media yang membantu proses pembelajaran ataupun media yang merupakan 

hasil dari pembelajaran. 

Aktivitas yang diberikan mengarahkan siswa menghasilkan karya. 

Keterampilan literasi media dibutuhkan dalam pembuatan proyek, 

keterampilan literasi media termasuk ke dalam alat bekerja, bagaimana siswa 
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mengembangkan media dari informasi yang didapat. Sebagaimana yang 

tercantum dalam Trilling dan Fadel bahwa keterampilan literasi media 

mengacu pada siswa mampu memilih dan mengembangkan media yang 

digunakan untuk berkomunikasi (Trilling dan fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat 

memunculkan literasi media yang menunjukkan keterampilan literasi media 

oleh siswa cukup baik, menggambarkan pendekatan STEAM dapat 

mengarahkan siswa untuk melakukan literasi media sesuai dengan 

pembelajaran yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Literasi media oleh siswa 

 

Gambar di atas merupakan hasil dari literasi media yang dibuat oleh 

siswa, dapat dianalisis siswa mampu mengembangkan sebuah informasi 

menjadi media yang berguna dalam pembelajaran. 
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F. Literasi Teknologi 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran melalui 

pemberian proyek mendorong siswa untuk mendapatkan pengetahuan dari 

berbagai sumber. Literasi teknologi dapat membantu siswa memperoleh 

pengetahuan. Teknologi sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan produk. 

Teknologi juga sangat berperan dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Literasi teknologi memberikan siswa kebebasan mengakses, 

menggunakan dan mengevaluasi teknologi untuk digunakan dalam pembuatan 

proyek, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. 

Aktivitas yang diberikan mengarahkan siswa menghasilkan karya. 

Siswa menggunakan teknologi dalam membuat produk, keterampilan literasi 

teknologi termasuk ke dalam alat bekerja, bagaimana siswa menggunakan 

teknologi dan mengembangkan teknologi untuk menghasilkan produk. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Trilling dan Fadel bahwa keterampilan 

literasi teknologi mengacu pada siswa mampu menganalisis media informasi; 

dan menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi (Trilling 

dan Fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat 

memunculkan literasi teknologi oleh siswa baik, hal ini menggambarkan 

pendekatan STEAM dapat mengarahkan siswa untuk melakukan literasi 

teknologi sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan.  
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ambar 20. Literasi teknologi oleh siswa 

Gambar di atas memperlihatkan beberapa teknologi yang digunakan 

oleh siswa, seperti handphone, soil  tester dan laptop. Penggunaan teknologi 

bukan hanya sebagai alat yang membantu pengerjaan proyek tetapi 

menambah wawasan siswa atas teknologi itu sendiri. siswa merasakan 

manfaat penggunaan teknologi berupa alat soil tester, siswa menjadi tahu apa 

kegunaannya dan dapat menggunakannya dengan baik. Wawasan siswa 

mengenai menanam kcang hijau juga bertambah, siswa menjadi tahu bahwa 

tanaman dapat tumbuh juga di tanah yang asam. Wawasan ini akan digunakan 

siswa untuk membandingkan pertumbuhan kacang hijau pada berbagai 

kondisi. 

Penerapan langsung aplikasi dari materi asam basa jarang dilakukan 

dalam pembelajaran. Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis siswa 

mendapatkan wawasan baru dari suatu alat yang berguna untuk mengukur 

pH tanah. 
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G. Fleksibilitas dan Adaptabilitas 

Fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan keterampilan  yang harus 

dimiliki siswa dalam berkolaborasi maupun kompetisi. Keterampilan 

fleksibilitas dan adaptabilitas termasuk keterampilan  hidup dan berkarir yang 

dibutuhkan siswa di masa depan. Keterampilan ini sangat berguna untuk 

menghadapi perubahan yang selalu terjadi. Siswa dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan menjadi mudah menerima dan beradaptasi 

sehingga dapat melakukan suatu hal alternatif sebagai solusi. 

Pendekatan STEAM dalam pembelajaran dengan aktivitas adanya 

kolaborasi dalam kelompok ataupun dengan kelompok lain. Proyek yang 

dilakukan bersama mendorong siswa untuk saling bekerja sama, menghargai 

pendapat orang, dan menghadapi masalah secara bersama. Masalah dapat 

muncul dari proyek itu sendiri ataupun anggota kelompok yang lain, siswa 

belajar memahami bagaimana cara anggota kelompok bekerja sehingga siswa 

dapat ikut bekerja sama dengan baik. Keterampilan fleksibilitas dan 

adaptabilitas termasuk ke dalam cara bekerja. Sebagaimana dalam Triling dan 

Fadel, keterampilan fleksibilitas dan adaptabilitas mengacu pada siswa mampu 

mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam 

kelompok (Trilling dan Fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran dapat 

memunculkan keterampilan fleksibilitas dan adaptabilitas yang dimiliki siswa 

baik. Siswa dapat bekerja dalam kelompok secara fleksibel, mudah menerima 

dan beradaptasi dalam berkolaborasi menyelesaikan proyek. Keterampilan 

fleksibilitas dan adaptabilitas yang bagus akan memudahkan siswa bekerja 

dalam keadaan apapun, terlebih bekerja dalam kelompok. 

Siswa mampu menerima kritik dan saran dengan baik, semua anggota 

menyadari bahwa ukuran tulisan kecil sehingga saran dari siswa lain untuk 
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memberi perbaikan untuk ke depannya. Siswa mendeskripsikan siswa dapat 

bekerja secara fleksibel dan mudah beradaptasi. Rasa nyaman yang dirasakan 

siswa menunjukkan siswa menerima keberadaan anggota lain dalam 

kelompok dengan baik sehingga kerja sama siswa yang satu dan lainnya 

berjalan dengan baik. 

H. Inisiatif dan pengarahan diri sendiri 

Inisiatif dan pengarahan diri sendiri merupakan keterampilan yang 

harus dimiliki dalam diri siswa secara personal sehingga dapat dengan mudah 

meningkatkan kualitas diri. Keterampilan inisiatif dan pengarahan diri sendiri 

merupakan keterampilan hidup dan berkarir yang dibutuhkan siswa di masa 

depan. Inisiatif dan pengarahan diri sendiri juga sangat penting saat bekerja di 

dalam kelompok. Perkembangan segala aspek kehidupan terutama ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat cepat, siswa harus bisa mengarahkan 

dirinya sendiri dalam menggunakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pendekatan STEAM dalam pembelajaran menggunakan aktivitas yang 

diarahkan ke suatu proyek mendorong siswa untuk dapat inisiatif dan 

mengarahkan diri dalam bekerja dalam kelompok. Proyek akan mendorong 

siswa agar lebih inisiatif diri meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar 

lebih terampil. Sebagaimana dalam Trilling dan Fadel, keterampilan inisiatif 

dan pengarahan diri sendiri mengacu pada siswa mampu mengelola tujuan 

dan waktu, bekerja secara independen dan menjadi siswa yang dapat 

mengatur diri sendiri (Trilling&Fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat membuat 

siswa menjadi inisiatif dan dapat mengatur dirinya sendiri. Keterampilan 

inisiatif dan pengarahan diri sendiri yang dimiliki siswa baik. Siswa secara 

inisiatif dapat meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang 
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didapat pada pembuatan proyek, serta dapat meningkatkan kemampuan pada 

kompetensi yang berkaitan antara proyek dengan materi larutan asam dan 

basa. Selain itu siswa juga dapat mengarahkan dirinya pada saat bekerja 

dalam kelompok. 

I. Interaksi sosial dan lintas budaya 

Interaksi sosial dan lintas budaya merupakan keterampilan yang harus 

dimiliki oleh siswa sehingga memudahkan siswa dalam bekerja. Keterampilan 

inisiatif dan pengarahan diri sendiri merupakan keterampilan hidup dan 

berkarir yang dibutuhkan siswa di masa depan. Interaksi sosial dan lintas 

budaya juga sangat penting saat bekerja di dalam kelompok untuk 

membangun komunikasi yang baik, siswa harus bisa berinteraksi dengan 

berbagai karakter anggota kelompok yang berbeda-beda.  

Pendekatan STEAM dalam pembelajaran menggunakan aktivitas yang 

diarahkan ke suatu proyek memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat 

berinteraksi sosial, menghargai pendapat anggota kelompok dalam 

menyelesaikan proyek. Proyek merupakan hasil kerja semua anggota 

kelompok, interaksi sosial dan lintas budaya yang baik akan menghasilkan 

gagasan dan kesepakatan bersama. Keterampilan interaksi sosial dan lintas 

budaya juga membantu dalam memecahkan masalah secara bersama. 

Sebagaimana dalam Trilling dan Fadel, keterampilan interaksi sosial dan lintas 

budaya mengacu pada siswa mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif 

dengan kelompok yang beragam (Trilling&Fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat membuat 

siswa berinteraksi sosial, hasil kuesioner keterampilan interaksi sosial dan 

lintas budaya oleh siswa XI Mipa 3 mencapai angka yang tinggi yaitu 4,07. 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa keterampilan interaksi sosial dan lintas 

budaya siswa dengan pendekatan STEAM dalam pembelajaran baik. Siswa 
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melakukan interaksi dan bekerja secara efektif dengan anggota kelompok 

yang beragam dengan baik untuk membuat suatu produk. manfaat dari 

interaksi sosial dan lintas budaya yang siswa rasakan dan terjadi dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM. 

J. Produktivitas dan akuntabilitas 

Produktivitas dan akuntabilitas merupakan keterampilan yang harus 

dimiliki oleh siswa dalam bekerja. Keterampilan produktivitas dan 

akuntabilitas merupakan keterampilan hidup dan berkarir yang dibutuhkan 

siswa di masa depan. Dunia kerja tidak lepas dari menghasilkan sebuah 

produk atau mengerjakan sebuah proyek, keterampilan produktivitas dan 

akuntabilitas berperan di dalamnya. Siswa akan terbiasa menghasilkan suatu 

produk yang bermanfaat baik bagi dirinya atau orang lain. 

Pendekatan STEAM dalam pembelajaran menggunakan aktivitas yang 

diarahkan ke suatu proyek memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menghasilkan sebuah produk. Penerapan STEAM dalam pembelajaran 

menghasilkan produk yaitu tanaman kacang hijau dan poster. Siswa 

mengelola proyek menjadi produk yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran pada materi asam dan basa. Produk yang dihasilkan merupakan 

hasil kerja sama semua anggota kelompok. Sebagaimana dalam Trilling dan 

Fadel, keterampilan produktivitas dan akuntabilitas mengacu pada siswa 

mampu mengelola proyek dan menghasilkan produk (Trilling dan Fadel, 

2009). Selain itu, mengevaluasi hasil kerja menunjukkan akuntabilitas 

(Lickona, 2013). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat membuat 

siswa menghasilkan karya atau produk, keterampilan produktivitas dan 

akuntabilitas siswa dengan pendekatan STEAM dalam pembelajaran cukup 

baik. Siswa mengelola proyek dengan cukup baik untuk menghasilkan sebuah 
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produk. Angka keterampilan produktivitas dan akuntabilitas siswa jika 

dibandingkan dengan keterampilan abad 21 yang lain memiliki angka yang 

paling rendah, Guru menganalisis adanya kendala pada saat pengerjaan 

proyek sebagai salah satu yang mempengaruhi produk sehingga tidak 

maksimal. Selain itu siswa kurang terbiasa mengelola proyek dan 

menghasilkan produk karena biasanya pembelajaran yang diberikan tidak 

diberi kesempatan untuk mengelola proyek dan menghasilkan produk. 

Siswa memahami proyek dan mengelola proyek dengan terorganisir 

menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan. Selain itu, produk lain yang 

dihasilkan yaitu poster. Siswa mampu menyebutkan produk yang dihasilkan, 

siswa mengelola proyek memperlihatkan produktivitas dengan 

memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat poster sehingga 

efektif dalam membuat produk. 

K. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab 

Kepemimpinan dan tanggung jawab merupakan keterampilan yang 

harus dimiliki oleh siswa dalam bekerja. Keterampilan kepemimpinan dan 

tanggung jawab merupakan keterampilan hidup dan berkarir yang dibutuhkan 

siswa di masa depan. Kepemimpinan dan tanggung jawab penting untuk 

dimiliki oleh siswa untuk menjadikan siswa menjadi pribadi yang diakui serta 

mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar. Kepemimpinan dan tanggung 

jawab mengarahkan cara mengatur teman dan diri sendiri dalam suatu 

kelompok pada saat bekerja. 

Pendekatan STEAM dalam pembelajaran menggunakan aktivitas yang 

diarahkan ke suatu proyek memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kepemimpinan dan tanggung jawab. Siswa secara berkelompok bekerja 

menyelesaikan  proyek menjadi produk. Pengelolaan proyek yang baik 

terlihat dari bagaimana siswa memimpin mengarahkan anggota kelompok 
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lainnya dalam bekerja. Sebagaimana dalam Trilling dan Fadel, keterampilan 

kepemimpinan dan tanggung jawab mengacu pada siswa mampu memimpin 

teman-temannya dan bertanggungjawab kepada masyarakat luas (Trilling dan 

Fadel, 2009). 

Penerapan pendekatan STEAM pada pembelajaran dapat melatih 

kepemimpinan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa, keterampilan 

kepemimpinan dan tanggung jawab siswa dengan pendekatan STEAM dalam 

pembelajaran baik. Siswa mampu mengatur anggota kelompok dan 

bertanggung jawab pada proyek yang diberikan. Siswa mampu memimpin 

anggota kelompoknya untuk bekerja sama. Siswa memiliki rasa tanggung 

jawab untuk menyelesaikan proyek, siswa secara sadar memahami bahwa 

proyek merupakan tanggung jawab bersama sehingga siswa mengajak 

anggota kelompok untuk berdiskusi bersama. 

Rasa kepemimpinan siswa tidak hanya sebagai ketua kelompok tetapi 

sebagai anggota kelompok menyadari memiliki tugas yang sama dalam 

membuat proyek. Tanggung jawab juga terlihat bahwa siswa berupaya 

menyelesaikan proyek meskipun mengalami kendala dalam pengerjaanya. 

Selain itu tanggung jawab pun merupakan tanggung jawab bersama bukan 

tanggung jawab pribadi masing-masing. Siswa memiliki jiwa kepemimpinan 

sebagai ketua kelompok mengajak dan mengkoordinir tugas untuk anggota 

kelompoknya. Siswa sebagai ketua kelompok memberikan kesempatan 

kepada anggota kelompoknya untuk lebih berkembang menjadi yang terbaik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pembelajaran kimia dengan menggunakan pendekatan STEAM 

merupakan salah satu inovasi model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan keterampilan abad 21 siswa. Guru diharapkan dapat 

mengembangkan kreativitas dalam mengintegrasikan konsep Science, 

Teachnology, Engineering, Art, and Mathematics dalam pembelaran. Guru 

merasakan dalam mengaitkan materi kimia tertentu pada penerapan 

pendekatan STEAM menjadi sebuah tantangan. Pembelajaran kimia secara 

umum memiliki dimensi pengetahuan konseptual, sehingga memberikan 

tantangan dalam penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran. 

Penerapan pendekatan STEAM dengan aktivitas membuat dimensi 

pengetahuan pada pembelajaran kimia lebih bervariasi. Penerapan 

pendekatan STEAM dalam pembelajaran melalui project based learning 

membutuhkan waktu yang lebih panjang karena melewati tahapan-tahapan 

dalam project based learning.  

Kreativitas guru dalam menentukan pendekatan atau metode 

pembelajaran sangat mempengaruhi perkembangan soft skills siswa.  

Pendekatan STEAM (Science Technology Engineering Art and Mathematics) pada 

pembelajaran kimia melalui pemberian proyek akan mengasah siswa untuk 

dapat membuat keputusan dari permasalahan yang muncul. Mengembangkan 

keterampilan siswa dalam menciptakan ide kreatif sesuai kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan 

berargumentasi untuk menjelaskan pendapat serta dapat menerima kritik 

maupun saran. Pendekatan STEAM akan mendorong siswa memiliki 
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keterampilan seperti kebutuhan keterampilan abad-21, sehingga siswa akan 

dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam diri dan sekitarnya. 

Integrasi pendekatan STEAM (Science Technology Engineering Art and 

Mathematics)  dengan metode REACT (Relating Experiencing Applying 

Cooperating Tranferring)  akan memunculkan dan mengembangkan soft skills 

siswa. Melatih kemampuan siswa untuk berpikir kritis dengan memberi 

solusi atas permasalah yang muncul. Dapat menghargai orang lain saat 

menyampikan pendapat atau argumentasinya. Kreatif dan inovatif dalam 

menghasilkan karya-karya yang original untuk mengembangkan 

kemampuannya. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri dan 

sekitarnya. Menghargai waktu dan kesepakatan yang telah disetujui dengan 

mendisiplinkan diri secara mandiri. Memiliki semangat tidak mudah 

menyerah dan terus berusaha sebagai wujud kerja keras. Selalu bersemangat 

dalam mempelajari suatu hal untuk kemajuan dengan motivasi yang tinggi dan 

dapat bekerja sama dengan siapa saja dengan berkolaborasi. Sehingga pada 

akhirnya penelitian terkait integrasi pendekatan STEAM pada materi 

pembelajaran kimia perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk pengembangan 

kompetensi siswa yang terkait dengan kompetensi dalam pembelajaran dan 

peranan di masa yang akan datang. 
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