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FAKTA PEMBELAJARAN SAINS

• Diajarkan secara terpisah tidak intergratif
• Mengutamakan level penguasaan kognitif C1-C2 (mengingat, menjelaskan)
• Belum mengeksplorasi kasus/masalah kontekstual –menghapalkan definisi energi, namun tidak

bisa memahami “energi dan perubahannya” dari aspek sainsmath (fisika, biologi, kimia, math)
• Praktikum minim, jika ada, merupakan cook-book based practicum—kurang melatih free 

inquiry
• Asesmen cenderung C1-C2, kurang pada asesmen berbasis penalaran dan penerapan konsep

pada kasus kontekstual. 
Contoh: Lebih banyak yang menanyakan Apa yang dibutuhkan tanaman untuk
pertumbuhannya? 
(J: air, sinar matahari, udara, nutrisi), daripada menanyakan:  Apa yang terjadi jika tanaman
disiram air berlebih?) Bagaimana proses masuknya sinar matahari ke dalam organ tumbuhan?



APA ITU STEM?

STEM adalah 
pendekatan 
pembelajaran sains 
integrative

1
STEM berbasis pada 
prinsip 
interdisciplinary 
concepts, integrated 
subject/course

2
STEM berfokus pada 
kegiatan proyek, 
pemecahan masalah, 
inovasi dan 
kreatifitas

3
STEM 
mengintegrasikan
Science, Teknologi, 
Engineering, dan 
Math 

4



PRINSIP DESAIN STEM

¡ Konsep yang dipelajari, harus disajikan dengan urutan logis –learning 
progression

¡ Kompetensi/learning outcome diuraikan dengan jelas

¡ Cakupan materi dijelaskan secara rinci

¡ Task/aktivitas/pengalaman belajar siswa disampaikan dengan runut

¡ Prosedur belajar/kegiatan yang jelas (mengikuti step project-based 
learning)

¡ Memasukkan pelatihan pemecahan masalah yg dikemas sebagai
kegiatan proyek

¡ Alokasi waktu yang memadai

¡ Penilaian didefinisikan dengan jelas dan bersifat flexible



TEMPLATE DESAIN STEM

Adapted from Wichaidit S, Assapun S, Puwattana N, Joongpan C, 
Tabthong S, Chowicharat E. (2019)

The STEM Flower: The Designing tool for effective STEM 
instruction. 



1. STEM@Home
Aquaponik

Tim Peneliti:
Nia Dewi Laksono

Murni Ramli, S.P., M.Si., Ed.D
Budi Utami, S.Pd., M.Pd



TEMPLATE DESAIN STEM

Adapted from Wichaidit S, Assapun S, Puwattana N, Joongpan C, 
Tabthong S, Chowicharat E. (2019)

The STEM Flower: The Designing tool for effective STEM 
instruction. 



Desain Pembelajaran STEM 

Learning outcome Keyword 

KI 3: 
Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan
menggunakan satuan standar (baku). Mengetahui dan menggunakan
teknik pengukuran, alat ukur, satuan pengukuran yang tepat.
KI 4: 
Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada
diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan
menggunakan satuan tak baku dan satuan baku.
Menggunakan alat ukur, teknik pengukuran, satuan pengukuran yang 
tepat untuk menyusun rancangan pengukuran serta menyajikan hasil
pengukuran

Pengamatan, 
pengukuran, besaran, 
satuan, sistem
internasional, satuan
tidak baku, besaran
pokok, besaran
turunan, skala



Selama masa pandemi ini banyak daerah yang melakukan karantina wilayah. Ada beberapa

kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi seperti makanan pokok, sayuran, dan kebutuhan

lainnya. Wilayah kota sudah terbantu dengan adanya layanan pesan antar yang akan membawa

pesanan sesuai permintaan, tetapi untuk wilayah yang belum terjangkau layanan pesan antar

harus tetap berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anda berada pada wilayah yang sulit

dijangkau oleh layanan pesan antar dan memiliki keterbatasan lahan sehingga harus berusaha

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggalakkan penanaman sayuran dan memelihara

ikan dengan aquaponik sederhana. Tantangan dalam permasalahan ini adalah bagaimana

membuat aquaponik sederhana dengan tetap memerhatikan kebutuhan air, nutrisi ikan, 

intensitas cahaya. Desain aquaponik dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan ukuran

media, volume air, jumlah media,  jumlah ikan, jumlah biji tanaman, jumlah nutrisi untuk

sayuran, dosis pakan ikan, serta mengatur kebersihan air secara berkala.

Generate Problem



Time allocation: 
6 pertemuan / 15JP x 40 menit

Student: 
Satu kelas siswa kelasVII SMP

Material: 
Alat tulis, handphone, laptop, penggaris, jerigen bekas atau kotak bekas (tahan
terhadap air), air, kerikil, tumbuhan air, ikan, pakan ikan. 

Space/Lokasi
Rumah masing-masing siswa (STEM@Home) karena kondisi pandemi, 
menggunakan platform online seperti whatsapp, zoom meeting, google slides, 
goolge meeting, google classroom. 

Learning Procedure



Langkah pembelajaran: 
1. Siswa membaca artikel mengenai aquaponik
2. Guru dan siswa mendiskusikan komponen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aquaponik
3. Guru membacakan tugas dan permasalahan apa saja yang harus dipecahkan siswa yaitu:

a. Mencari informasi mengenai luasan yang optimal untuk satu ekor ikan dalam satuan cm2, hal ini untuk
menentukan berapa ukuran wadah yang harus dibuat (informasi dapat dicari di internet atau wawancara)

b. Mencari informasi mengenai jumlah dan jenis ikan yang dapat dipelihara beserta dosis pakan yang diperlukan
c. Mencari informasi mengenai jenis sayuran yang dapat ditanam dalam aquaponik beserta cara menanamnya dan 

bagaimana menghitung laju pertumbuhannya
d.Mencari informasi mengenai volume air yang optimal kemudian mengukur volume air yang diperlukan
e. Mencari informasi mengenai wadah seperti apa yang dapat digunakan
f. Menentukan bahan apa saja yang harus disiapkan sesuai dengan hasil pencarian informasi yang telah dilakukan

sebelumnya
g. Menggambar desain aquaponik dengan penjelasan yang lengkap
h. Mencari bahan yang diperlukan
i. Mulai membuat aquaponik sederhana
j. Merawat dan mengukur komponen yang ada dalam aquaponik

4. Guru dan siswa mendiskusikan hasil pembuatan dan perawatan aquaponik bersama



1. Siswa menghitung ukuran objek dengan menggunakan satuan dan alat
ukur

2. Siswa menerapkan konsep sains pengukuran (fisika), biologi (tanaman, 
ikan, dan ekosistem aquaponik), serta dosis nutrisi tanaman dan pakan
ikan (kimia)

3. Siswa berlatih mengobservasi
4. Siswa berlatih mendesain model/prototype produk inovatif
5. Siswa berlatih memecahkan masalah
6. Siswa berlatih menggali potensi pengetahuan originalnya (FoK)

Pengalaman Belajar



SCIENCE

Objek memiliki ukuran yang terukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan tertentu. 

Satuan (unit) adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misal Panjang 
dinyatakan dalam meter. Satuan dapat dikonversi besarannya

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat tertentu dan dinyatakan dengan satuan tertentu

Karakter atau sifat benda yang dapat diukur disebut besaran

Besaran terdiri dari besaran pokok dan terapan. Besaran pokok adalah karakter pokok yang dinyatakan
dalam satu satuan. Besaran terapan adalah karakter yang dinyatakan dalam dua satuan karena
merupakan multiplikasi ukuran dua karakter, misal luas persegipanjang adalah hasil pengukuran panjang
kali lebar.

Ukuran objek dapat dikelompokkan menjadi makro, mikro, dan nano, yang dapat dinyatakan dengan
angka baku. Angka baku adalah penulisan ukuran yang sangat besar atau sangat kecil dengan system 
bilangan dasar dan bilangan sepuluh pangkat. Contoh a x 10 n

Skala adalah perbandingan/rasio jarak pada gambar dan jarak aslinya

KONSEP



Unsur T, E, M

Technology:
Siswa menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi kemungkinan
solusi
Siswa menggunakan peralatan yang mempermudah kerja untuk membuat produk, 
seperti gunting dan cutter

Engineering:
Proses menemukan solusi yakni bagaimana siswa mendesain
prototype dan mengatur system kerjanya untuk menyelesaikan
permasalahan, dengan memanfaatkan FoK
Mathematic: 
Pengukuran berbagai besaran dengan satuan



1. Penilaian mengenai pengetahuan tentang pengukuran, unit, dan 

besaran melalui pretest dan post test dalam bentuk multiple choice 

2. Penilaian Performa siswa, mis. Keterampilan Proses Sains melalui

langkah kerja dan kinerja siswa selama pembelajaran, yang diobservasi

melalui video, atau foto

3. Penilaian sikap ilmiah diobservasi melalui video atau pada LKS. LKS 

dapat dikirimkan melalui email atau disubmit pada google classroom 

(flexible learning and teaching)

Asesmen



Cara Pembuatan STEM@Home
Aquaponik

1. Siapkan alat dan bahan (jenis
dan jumlah bisa bervariasi)

a. Jerigen bekas
b. Gelas plastik
c. Ikan
d. Biji kangkung
e. Kerikil
f. Sabut kelapa
g. Air 
h. Cutter
i. Solder 
j. Kawat
k. Gunting
l. Tang 
m. Penggaris



2. Potong Jerigen lalu cuci bersih

Before After 

Berapa ukuran
lubang pada jerigen? 

Apakah ada cara
yang lebih mudah

memotong jerigen?



3. Siapkan Media Tanam

Beri lubang pada gelas plastik
menggunakan solder 

Pasang kawat pengait seperti
gambar

Berapa banyak
lubang yang 
harus dibuat, 

seberapa besar
diameter 

lubangnya?

Berapa Panjang 
kawatnya? 

Bagaimana cara
memasang yang 

efektif?

Apakah ada jenis
wadah lain dan 
berapa ukuran

wadah yang efektif



3. Siapkan Media Tanam

Masukkan kerikil pada bagian dasar gelas lalu isi
bagian atas dengan sabut kelapa Taburkan biji kangkung yang sudah direndam

selama satu malam

Berapa banyak kerikil dan 
sabut kelapa yang harus
dimasukkan? Bagaimana
menentukan ukurannya?

Berapa biji
kangkung yang 

harus
dimasukkan?



4. Susun Prototype 

a. Siapkan jerigen yang 
telah dipotong

b. Isi dengan air 
c. Isi media tanam
d. Masukkan ikan dalam

air

Berapa volume air 
yang harus

dimasukkan? Berapa
banyak ikan yang 

harus dimasukkan? 

Di mana harus
diletakkan? Berapa

dosis pakan ikan, dan 
berapa kali pemberian
pakan ideal? Apakah air 
harus diganti? Apakah
pupuk tanaman perlu

ditambahkan?



2. STEM@Home
The Simple 

GUITAR
Tim Peneliti:

Astrid Dyah Novalya
Murni Ramli, S.P., M.Si., Ed.D

Dr. paed. NurmaYunita I, M.Si., M.Sc



Template Desain



Learning 
Outcome

Keyword Generate Problem

KD 3:
Menganalisis
konsep getaran, 
gelombang, dan 
bunyi, dalam
kehidupan sehari-
hari termasuk
sistem
pendengaran
manusia dan 
sistem sonar pada 
hewan

KD 4:
Menyajikan hasil
percobaan
tentang getaran, 
gelombang, dan 
bunyi

Getaran, 
Gelombang, 
Bunyi, 
Periode, 
Frekuensi, 
Cepat 
Rambat 
Gelombang, 
Produk, 
Gitar 
Sederhana

Alat musik memiliki bunyi yang berbeda, tergantung bagaimana cara

membunyikannya. Salah satu alat musik yang cukup banyak diminati adalah gitar.

Berbagai nada bunyi bisa timbul dari senar yang dipetik. Bermain gitar adalah salah

satu hiburan di masa pandemic, namun gitar cukup mahal harganya. Untuk tetap

memenuhi hasrat bermain gitar tanpa membeli, guru pun meminta siswa membuat gitar

dari barang-barang yang ada di sekitar. Meskipun gitar tersebut sederhana, tantangan

yang diberikan ialah bagaimana membuat sebuah gitar yang memiliki nada yang

bertingkat dan nyaman didengar. Nada pada gitar sederhana bisa dipengaruhi oleh jenis

bahan pembuat badan gitar, ukuran badan gitar, lubang pada badan gitar, bahan

pembuat senar gitar, ketegangan senar yang digunakan, dan penentuan kunci gitar agar

bunyi yang dihasilkan mencapai nada tinggi dan nada rendah.

DESIGN STEM



Learning Procedure Student Experience Assessment

- Siswa membaca artikel: tentang getaran, gelombang, bunyi di

lingkungan sekitar

- Guru mendikusikan dengan siswa bagaimana gitar dapat berbunyi

- Guru membacakan tugas/task/problem yang harus dipecahkan siswa, 
yaitu:

1. Mencari informasi tentang macam-macam gitar
2. Menentukan benda yang akan digunakan menjadi badan gitar (kotak
snack, kotak plastik, kardus sepatu, dll)

3. Menentukan besaran lubang yang akan dibuat pada badan gitar
4. Mencari informasi tentang pnegaruh jenis-jenis senar pada bunyi
yang dihasilkan
5. Menentukan benda yang akan dijadikan senar (karet gelang, senar
raker, karet ikat rambut, dll)

6. Membuat desain gitar yang sudah direncanakan dilengkapi dengan
penjelasannya

7. Membuat produk dari desain yang telah dibuat.

Siswa dapat menentukan hal-hal yang 

berpengaruh pada bunyi yang dihasilkan pada

alat musik gitar, memahami hubungan konsep

getaran, getaran, dan bunyi yang ada

Science: Konsep dan keterkaitan antara

getaran, gelombang, dan bunyi

Technology: Siswa membuat salah satu

teknologi yang mampu memanfaatkan konsep

getaran, gelombang, dan bunyi

Engineering: Siswa membuat sebuah desain

rancangan terkait teknologi yang ingin

dihasilkan

Mathematic: Siswa mengetahui apa-apa saja

yang bisa diperhitungkan dalam getaran, 

gelombang, dan bunyi seperti frekuensi dan

panjang gelombang.

Pengetahuan
tentang
getaran, 
gelombang, 
dan bunyi

Literasi Sains

Keterampilan
berpikir dan 
memecahkan
masalah

Penilaian
sikap ilmiah



• Time allocation: 5 pertemuan / 12JP x 40 menit

• Student: satu kelas siswa kelas VIII SMP 

• Material: kotak bekas, cutter, senar raket/karet gelang/ikat rambut, 

alat tulis, handphone, laptop, penggaris, paku tusuk (push pins), 

styrofoam. 
• Space/lokasi: rumah masing-masing siswa (desain@Home) dengan

menggunakan platform online seperti whatsapp group, zoom 
meeting, atau google slides, google classroom, google form 

Learning Procedure



The Simple Guitar

GETARAN

GELOMBANG

BUNYI



Alat & 
Bahan

Merupakan sebuah gitar sederhana yang
dapat dikerjakan oleh siswa secara
individu di rumah masing-masing. Gitar
sederhana membutuhkan alat dan bahan
yang cukup mudah untuk dicari dan tidak
membutuhkan banyak biaya. Pada gitar
sederhana juga dapat diambil pelajaran
bagaimana proses terjadinya bunyi,
melalui getaran dan gelombang yang
dapat didengar oleh manusia.

The Simple Guitar
Senar

Pensil / 
Sumpit

Perekat

Push Pins

Karet
Gelang

Cutter/ 
Gunting

Kotak 
Bekas

Membuat Gitar



Siapkan Kotak, buat lingkaran 
pada satu sisi badan kotak 
(besar lingkaran siswa 
menentukan sendiri)

Lubangi lingkaran tersebut, 
kemudian rapihkan lubang
tersebut (Teknik dan cara
terserah siswa)

Letakkan dua sumpit di dua
sisi tersebut. Untuk satu
sumpit letakkan kemiringan
sesuai kehendak siswa.

Buatlah senar dengan senar 
giat/karet. Urutan sesuai dengan 
kehendak siswa, bagaimana siswa 
kemudian dapat menimbulkan 
bunyi

=

Gitar ini akan menghasilkan bunyi yang 
berbeda, baik dengan senar ataupun 
karet. Selain itu, posisi peletakkan senar 
pun turut mempengaruhi.

1 2

3 5

6



Mohon berikan penilaian

https://forms.gle/7Y4PWCxF5D8bnHDd7STEM@Home
Aquaponik

https://forms.gle/4VJtSDF97LBHXjUj9STEM@Home The 
Simple Guitar

https://forms.gle/7Y4PWCxF5D8bnHDd7
https://forms.gle/4VJtSDF97LBHXjUj9


3. SMART 
GARBAGE SYSTEM



Desain

Konten, konsep, kompetensi Problem Prosedur

Konsep pencemaran lingkungan terkait
pengelolaan sampah

• Sampah terdiri dari beberapa
kategori, yaitu burnable, non 
burnable, recycle, non recycle

• Sampah memiliki jenis dan volume 
berbeda yang mempengaruhi system 
kelolanya

Ada banyak sampah di sekolah, dan jika dihitung
per tahunnya jumlahnya berton-ton. Sampah
yang tidak dikelola dengan baik, maka
dampaknya besar pada kerusakan lingkungan.  
Kalian diminta oleh kepala sekolah untuk ikut
memikirkan bagaimana mengelola sampah
sekolah dalam proyek smart garbage system

Karakter smart garbage system:
Orang tidak akan salah membuang sampah
Proses recycle sampah berlangsung otomatis
Orang menjadi rajin buang sampah

1. Analisis masalah sampah di 
sekolah (cari volume, waktu
buang sampah, jml tempat
sampah, penempatannya, 
bentuknya, proses ke TPS 
Akhir)

2. Cari informasi tentang
pengelolaan sampah di 
negara lain

3. Cari desain tempat sampah
inovatif

4. Desain your smart garbage 
system dari bahan-bahan di 
sekitarmu



Hasil

Analisis Masalah siswa MAN 2 Surakarta (kanan), dan siswa SMA 
Al-Azhar Solo Baru (kiri)



Produk siswa MAN 2 Surakarta (kiri), Desain 
produk siswa SMA Al-Azhar Solo Baru (kanan)



Desain produk siswa siswa SMA Al-Azhar Solo Baru



Tempat Sampah di Jepang



Terima kasih
Contact:

Murni Ramli
Email: mramlim04@fkip.uns.ac.id
Website: 
https://murniramli.wordpress.com/
Google scholar:  
https://scholar.google.co.id/citation
s?user=_89QPFgAAAAJ&hl=en

mailto:mramlim04@fkip.uns.ac.id
https://murniramli.wordpress.com/
https://scholar.google.co.id/citations?user=_89QPFgAAAAJ&hl=en

