
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Bab II ini membahas tentang pengertian belajar dan pembelajaran, Science, 

technology and society, pembelajaran IPS dengan model Science, technology and 

society, penguasaan konsep diri, sikap, kreativitas, dan kerangka pikir. Untuk 

lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut. 

 

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

 

1. Pengertian Belajar 

 

Menurut pengertian secara psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata 

dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebgai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam 

pengertian belajar antara lain: 

1. Perubahan terjadi secara sadar  

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

3. Perubahan dalam belajarbersifat positif dan aktif 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 
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5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Terhadap masalah belajar, Gagne dalam Slameto (2010:13) memberikan dua 

definisi yaitu: 

1. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku 

2. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh 

dari intruksi. 

 

Mula masa bayi manusia mengadakan interaksi dengan lingkungan, tetapi baru 

dalam bentuk “sensori-motor coordination”. Kemudian ia mulai belajar berbicara 

dan menggunakan bahasa. Kesanggupan untuk menggunakan bahasa ini penting 

artinya untuk belajar. Tugas pertama yang dilakukan anak ialah meneruskan 

“sosialisasi” dengan anak lain, atau orang dewasa, tanpa pertentangan bahkan 

untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan keramahan dan konsiderasi 

pada anak itu. Tugas kedua ialah menggunakan simbol-simbol yang menyatakan 

keadaan sekelilingnya. Seperti gambar, huruf, angka, diagram dan sebagainya. Ini 

adalah tugas intelektual (membaca, menulis, berhitung dan sebagainya). Bila anak 

sekolah sudah dapat melakukan tugas ini, berarti dia sudah mampu belajar banyak 

hal dari yang mudah sampai yang amat kompleks. 

 

Gagne dalam Armhando Togatorov (2013) mengatakan pula bahwa segala sesuatu 

yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori, yang disebut “The 

dominans of learning” antara lain: 
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1. Keterampilan motorik (motor skill) 

Dalam hal ini perlu ada koordinasi dari berbagai gerakan badan misalnya 

melempar bola, amin tenis, mengemudi mobil, mengetik huruf R.M, dan 

sebagainya. 

2. Informasi verbal 

Orang dapat menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, menggambar. 

Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa untuk mengatakan sesuatu ini perlu 

intelegensi. 

3. Kemampuan intelektual 

Manusia mengadakan interaksi dengan dunia luar dengan menggunakan 

simbol-simbol. Kemampuan belajar cara inilah yang disebut “kemampuan 

intelektual”, misalnya membedakan huruf m dan n, menyebut tanaman yang 

sejenis. 

4. Strategi kognitif 

Ini merupakan organisasi keterampilan yang internal (internal organized 

skill) yang perlu untuk belajar mengingatkan dan berfikir. Kemampuan ini 

berbeda dengan  kemampuan intelektual, karena ditujukan ke dunia luar, dan 

tidak dapat dipelajari hanya dengan berbuat satu kali serta memerlukan 

perbaikan-perbaikan secara terus menerus.  

5. Sikap 

Kemampuan ini tidak dapat dipelajari dengan ulangan-ulangan, tidak 

tergantung atau dipengaruhi oleh hubungan verbal seperti halnya domain 

yang lain. Sikap ini penting dalam proses belajar, tanpa kemampuan ini 

belajar tak akan berhasil dengan baik. 

 

Menurut Cronbach dalam Sadirman (2003: 200) memberikan definisi “Learning 

is shown by change in behavior as a result of experience,” artinya bahwa belajar 

ditunjukan dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai suatu pengalaman. 

Haroldl Spears dalam Sadirman (2003: 20) memberikan batasan “Learning is to 

imiate, to try something themselves, to listen, to follow direction” artinya bahwa 

belajar adalah meniru, mencoba sesuatu secara mandiri, mendengar dan mengikuti 

arahan.  Goch dalam Sadirman (2003: 20) menyatakan “Learning change 

performance as a result practice” artinya bahwa belajar adalah perubahan dalam 

kemampuan sebagai suatu hasil dari latihan.  Oleh karena itu, maka seorang 

pengajar harus dapat memberikan pengertian kepada siswa, menurut Sadirman 

(2003: 3) bahwa belajar memiliki beberapa maksud yakni mengetahui suatu 
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kepandaian, kecakapan atau konsep yang sebelumnya tidak pernah diketahui, 

dapat mengerjakan suatu yang sebelumnya tidak dapat berbuat, baik tingkah laku 

maupun keterampilan.  Mampu mengkobinasikan dua pengetahuan baru baik 

keterampilan, pengetahuan konsep maupun sikap/tingkah laku.  Dapat memahmi 

dan/atau menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. 

 

Gagne dalam Dahar (1989: 28), mengemukakan bahwa dalam suatu tindakan 

belajar terdapat fase belajar yaitu fase motivasi, fase pengenalan, fase perolehan, 

fase retensi, fase pemanggilan, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase umpan 

balik. Dari beragam pengertian atau teori belajar diatas pada intinya adalah sama, 

yaitu adanya proses perubahan perilaku terhadap seseorang, perubahan itu 

dilakukan melalui suatu proses yang beragam pula. Proses belajar merupakan 

jalan yang harus ditempuh oleh seorang siswa, pelajar atau mahasiswa untuk 

mengerti tentang suatu hal yang sebelumnya tidak diketahuinya atau diketahuinya 

tetapi belum menyeluruh tentang sesuatu hal. Melalui belajar seseorang dapat 

meningkatkan kualitas dan kemampuannya seperti yang dikemukakan diatas. 

Apabila dalam proses belajar seseorang tidak memperoleh peningkatan kualitas 

dan kuantitas tentang kemampuannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut 

sebenarnya belum mengalami proses belajar, atau orang tersebut dikatakan 

mengalami kegagalan dalam belajar. 

 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan aktif siswa dalam membangun makna  

atau pemahaman,maka siswa perlu diberi waktu yang memadai untuk melakukan 

proses itu. Artinya memberikan waktu yang cukup untuk berpikir ketika siswa 

menghadapi masalah sehingga siswa memiliki kesempatan untuk membangun 
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sendiri gagasannya. Tidak membantu siswa terlalu dini,akan menghargai usaha 

siswa walaupun hasilnya belum begitu memuaskan,dan menantang siswa 

sehingga berbuat dan berpikir merupakan strategi guru yang membuat siswa 

menjadi orang yang belajar seumur hidup. Tanggung jawab belajar terletak pada 

diri siswa,tetapi guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang 

mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang 

hayat. 

 

2. Pengertian pembelajaran 

 

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003; pasal 1 ayat 20 dalam 

Sadanah (2013: 21), pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran sebagai suatu 

proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan  kreativitas 

berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. 

 

Sadirman (2003: 4) dalam proses pembelajaran guru diharapkan dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif serta memberi motivasi dan bimbingan agar 

siswa dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya. Dalam rangka membina 

membimbing dan memberikan motivasi kearah yang dicita-citakan, maka 

hubungan guru dengan siswa harus bersifat edukatif. Interaksi edukatif ini adalah 

sebagai suatu proses timbal balik yang memiliki tujuan tertentu, yakni untuk 

mendewasakan siswa agar bisa berdiri sendiri,dapat menemukan dirinya secara 

utuh. Guru harus dapat mengembangkan motivasi dan aktivitas dalam kegiatan 
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interaksi dengan siswanya. Proses belajar dan pembelajaran dalam suatu kegiatan 

mempunyai tujuan dasar  motivasi dan aktivitas belajar diri siswa, kedudukan 

guru dan usaha mengelola interaksi belajar pembelajaran harus dipahami. Seorang  

guru pada saat akan melaksanakan pembelajaran harus menyiapkan bahan 

pegajaran mengenai setiap pokok/satuan bahasan kepada siswanya. Ia harus 

mengadakan persiapan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, sehingga komponen pembelajaran 

dapat tercapai. Komponen-komponen pembelajaran ini meliputi antara lain tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai, materi dan kegiatan pembelajaran, media dan 

alat pembelajaran, serta evaluasi sebagai alat ukur tercapai tidaknya tujuan. 

 

Menurut Piaget dalam Departemen Pendidikan Nasional Mengenai Kurikulum 

Pendidikan Dasar (2004: 4), sejak lahir siswa megalami tahapan-tahapan 

perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan kognitif tersebut 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Perkembangan kemampuan siswa sesuai 

dengan tugas-tugas perkembangannya baik dalam aspek kognitif maupun aspek 

non-kognitif melaui tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1. Perkembangan kemampuan siswa usia samapai 5 tahun (TK). Pada usia ini, 

anak (siswa berada dalam periode “praoperasional” yang dalam menyelesaikan 

persoalan ditempuh melalui tindakan nyata dengan jalan memanipulasi benda 

atau obyek yang bersangkutan. Siswa belum mampu menyelesaikan persoalan 

melalui cara berpikir logik sistematik. Kemampuan mengolah informasi dari 

lingkungan belum cukup tinggi untuk dapat menghasilkan transformasi yang 

tepat. Demikian juga perkembangan moral siswa masih berada pada tingkatan 

moralitas yang baku. Siswa belum sampai pada pemilihan kaidah moral sendiri 

secara nalar. Perkembangan nilai dan sikap sangat dipengaruhi oleh situasi 

yang berlaku dalam keluarga.Nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga akan 

diadopsi oleh peerta didik melalui proses imitasi dan identifikasi.keterkaitan 

siswa dengan suasana dan lingkungan keluarga sangat besar. 

2. Perkembangan kemampuan siswa usia 6-12 tahun ( SD). Pada usia ini siswa 

dalam periode “operasional kongkrit” yang dalam menyelesaikan masalah 

sudah mulai ditempuh dengan berpikir, tidak lagi terlalu terikat pada keadaan 
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nyata. Kemampuan mengolah informasi yang dihasilkan sudah lebih sesuai 

dengan kenyataan. Demikian juga perkembangan moral anak sudah mulai 

beralih pada tingkatan moralitas yang fleksibel dalam rangka menuju kearah 

pemilihan kaidah moral sendiri secara nalar. Perkembangan moral siswa masa 

ini sangat dipengaruhi  oleh kematangan akademis dan interaksi dengan 

lingkungannya. Dorongan untuk keluar dari lingkungan rumah dan masuk 

kedalam kelompok sebaya mulai nampak dan semakin 

berkembang.Pertumbuhan fisik mendororng siswa untuk memasuki permainan 

yang membutuhkan otot kuat. 

3. Perkembangan kamampuan siswa usia 13-15 tahun (SMP). Pada usia ini siswa 

memasuki masa remaja, periode “formal operasional” yang dalam 

perkembangan cara berpikir mulai meningkat ke taraf yang lebih tinggi, 

abstrak dan rumit. Cara berpikir yang bersifat rasional.sistematik dan 

eksploratif mulai berkembang pada tahap ini.Kecendrungan berpikir mereka 

mulai terarah pada hal-hal yang bersifat hipotesis,pada masa yang akan datang 

dan pada hal-hal yang bersifat abstrak. Kemampuan mengolah informasi dari 

lingkungan sudah semakin berkembang. 

 

Dalam perkembangannya, setiap individu memiliki tugas-tugas dan pecapaia yang 

sesuai dengan kemampuan dan tugas itu harus diselesaikan berdasarkan situasi 

dan kondisi masing-masing individu. Setiap individu akan melakukan atau 

melalui suatu proses dalam hidupnya dan akan dijalani sesuai dengan 

perkembangan usia, karena semakin bertambah usia seorang individu semakin 

banyak pula pembelajaran dan pengalaman yang akan dia peroleh atau yang akan 

dia hadapi. Perkembangan setiap individu tersebut akan diikuti dengan semakin 

bertambah usia seseorang akan semakin bertambah pula kematangan fisik dan 

mentalnya dalam menghadapi situasi dan kondisi hidupnya. 

 

B. Science, Technology, and Society 

 

1. Sejarah Perkembangan S-T-S 
 

Science Teknologi Masyarakat (S-T-M) merupakan alihan dari Science 

Technology Society (S-T-S). Ide dibalik program STS adalah untuk menyediakan 

siswa koneksi yang nyata dengan kelas dan masyarakat. S-T-S telah menjadi 
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gerakan pendidikan science di Amerika Serikat sebagai respon terhadap kondisi 

dan situasi pendidikan science pada saat itu yang kurang optimal dalam 

mempersiapkan siswa untuk berhadapan dengan berbagai perkembangan science 

dan teknologi di lingkungannya. 

 

Istilah S-T-S untuk pertama kali diciptakan oleh John Ziman dalam bukunya 

“Teaching and Learning About Science and Society”. Ziman mencoba 

mengungkapkan bahwa konsep-konsep dan proses-proses Science yang diajarkan 

seharusnya relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari (Puspita, 2010) 

 

The National Science Teachers Association (NSTA), mendefinisikan S-T-S 

sebagai belajar dan mengajar science dalam konteks pengalaman manusia. Yager 

et.al (Puspita, 2010), mendefinisikan S-T-S mencakup tujuan, kurikulum, 

asessmen dan khususnya mengenai pengajaran. Dari beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para tokoh, pada prinsipnya yang menjadi dasar apa yang 

dilakukan oleh program S-T-S adalah menghasilkan warga negara yang memiliki 

pengetahuan yang cakap sehingga mampu membuat keputusan-keputusan yang 

krusial (kreatif dan strategis) tentang masalah dan isu-isu mutakhir dan 

mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang dibuatnya tersebut (Gilberti). 

 

Yager dan Roy (Puspita, 2010) menyatakan sejarah singkat S-T-S sebagai berikut. 

Mulai tahun 1970, beberapa universitas di AS, Cornell, Penn State, Stanford, dan 

SUNY-Stock Brook secara resmi memulai program yang menawarkan pelajaran 

pada bidang studi yang sekarang disebut STS/S-T-M (science, teknologi, dan 

masyarakat). Hal yang sama juga dilakukan konsorsium universitas di Inggris. 

Kemudian secara berangsur beberapa negara dan lembaga lain bekerja sama, 
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menjadi penelitian utama universitas, dan sekitar 100 lembaga menjadikan S-T-S 

sebagai bidang akademik. Sebagai suatu momentum perkembangan S-T-S, pada 

tahun 1977 muncul sebuah proyek yang disebut Norris Harms’ Project Synthesis 

dengan empat tujuan utama, yaitu: 

1. mempersiapkan siswa untuk menggunakan science bagi pengembangan hidup 

dan mengikuti perkembangan dunia teknologi; 

2. mengajar para siswa untuk mengambil tanggung jawab dengan isu-isu 

teknologi/masyarakat; 

3. mengidentifikasi tubuh pengetahuan fundamental sehingga siswa secara 

tuntas memperoleh kepandaian dengan isu-isu S-T-S; dan 

4. memberikan suatu gambaran yang akurat kepada siswa tentang peersyaratan 

dan kesempatan dalam karir yang tersedia dalam bidang S-T-S. 

 

Setelah proyek tersebut dilaporkan pada tahun 1981 (Harms dan Yager dalam 

Puspita, 2010), NSTA berinisiatif melakukan suatu penelitian untuk 

meningkatkan mutu program pendidikan science. Dalam hal itu, S-T-S merupakan 

salah satu bidang penelitian awal pada tahun 1982-1983 dan juga tahun 1986. 

Sejak itu, secara nasional merupakan upaya awal, S-T-S menjadi fokus bagi 

sekolah science adalah suatu bidang untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan baru, 

kurikulum baru, modul-modul, strategi pembelajaran yang baru, dan bentuk-

bentuk baru untuk evaluasi.  

 

Hal itu telah digunakan dalam pembaruan pendidikan science di Iowa sejak 

dimulai suatu program Chautauqua NSTA-NSF pada tahun 1983. Dan sekarang, 

sudah lebih dari 1.700 guru, khususnya pada kelas 4-9 telah mengembangkan dan 
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memperkenalkan modul-modul S-T-S dalam ruang kelas science mereka. Dalam 

tahun 1990 di AS, S-T-S telah diperkenalkan pada 2000 fakultas dan 1000 SLTA 

dalam bentuk pelajaran (Harms dan Yager dalam Puspita, 2010). 

 

Program S-T-S memiliki 11 karakteristik (Yager dalam Sukri, 2000) : 

1. Identifikasi masalah-masalah setempat/lokal yang memiliki kepentingan dan 

dampak. 

2. Penggunaan sumber daya setempat/lokal (manusia dan benda) untuk mencari 

informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. 

3. Keikutsertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Penambahan/perpanjangan belajar di luar kelas dan sekolah. 

5. Fokus kepada dampak dari science dan teknologi terhadap siswa. 

6. Suatu pandangan bahwa konten science bukan hanya konsep-konsep yang 

harus dikuasai siswa dalam tes. 

7. Penekanan dalam keterampilan proses dimana siswa dapat menggunakannya 

dalam memecahkan masalah. 

8. Penekanan pada kesadaran karir yang berkaitan dengan science dan 

teknologi. 

9. Kesempatan bagi siswa untuk mencoba berperan sebagai warga negara atau 

anggota masyarakat dimana ia mencoba untuk memecahkan isu-isu yang 

telah diidentifikasi 

10. Identifikasi dampak science dan teknologi di masa depan. 

11. Kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. 

 

S-T-S menyediakan arahan-arahan untuk mencapai literasi science dan teknologi 

untuk semua orang dan S-T-S sebagai perekat yang mempersatukan science/IPS, 

teknologi, dan masyarakat secara bersama-sama (Hidayat dalam Sukri, 2000). 

 

2. Teori Belajar Konstruktivisme Mendasari Pendekatan Science Technology 

and Society 

 

Teori belajar sebagai dasar bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana 

informasi diperoleh siswa dan bagaimana informasi diproses di dalam pikiran 

siswa itu harus dipahami dan diterima secara benar oleh seorang guru. 
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Berlandaskan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. 

 

Gagne (Sukri, 2000) menyatakan untuk terjadi belajar pada diri siswa diperlukan 

kondisi belajar, baik kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal 

merupakan peningkatan (arising) memori siswa sebagai hasil belajar terdahulu. 

Memori siswa yang terdahulu merupakan komponen kemampuan yang baru, dan 

ditempatkannya bersama-sama. Kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang 

dirancang atau ditata dalam suatu pembelajaran. Sebagai hasil belajar (learning 

outcomes), Gagne menyatakannya dalam lima kelompok, yaitu intelectual skill, 

cognitive strategy, verbal information, motor skill, dan attitude. 

 

Gagne menekankan pentingnya kondisi internal dan kondisi eksternal dalam suatu 

pembelajaran, agar siswa memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Dengan 

demikian, sebaiknya guru memperhatikan atau menata pembelajaran yang 

memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai agar informasi yang baru 

dapat dipahaminya. Kondisi eksternal bertujuan antara lain merangsang ingatan 

siswa, penginformasian tujuan pembelajaran, membimbing siswa mempelajari 

materi yang baru, memberikan kesempatan pada siswa menghubungkan dengan 

informasi yang baru. 

 

Menurut Yager (Sukri, 2000), pendekatan S-T-S sejalan dengan pelaksanaan 

konstruktivisme dalam pembelajaran. Menerapkan konstruktivisme dalam 

pembelajaran, berarti menempatkan siswa pada posisi sentral dalam keseluruhan 

program pengajaran. Pertanyaan yang muncul digunakan sebagai dasar diskusi, 

investigasi, dan kegiatan kelas/laboratorium. Pendekatan S-T-S sangat 
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memperhatikan hal-hal tersebut, bahkan memberikan kesempatan kepada siswa 

sebagai pengambil keputusan, di samping kesadaran pada pengembangan karir. 

 

Secara konseptual, pendekatan S-T-S dapat dikaitkan dengan asumsi bahwa 

science dan teknologi memiliki keterkaitan timbal balik, saling mengisi, saling 

tergantung, dan saling mempengaruhi dalam mempertemukan antara permintaan 

dan kebutuhan manusia serta membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan 

mudah. Selanjutnya Hungerford, Volk & Ramsey (Galib, 2001) menggambarkan 

keterkaitan science, teknologi, dan masyarakat dalam suatu paradigma interaksi 

seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Interaksi Science Technology and Society (Lasmawan, 2002: 31)) 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa science-teknologi-masyarakat sangat erat 

keterkaitannya. Dalam hal itu, Dimyati (Galib, 2001) menyatakan bahwa 

teknologi dan science tidak pernah terpisah. Karena itu, menurut Hoolbrool, 

memahami science hanya sebagai suatu kesatuan konsep-konsep atau prinsip-

prinsip, berarti memisahkan science dari teknologi, dan science hanya dipandang 

sebagai ilmu murni ketimbang sebagai mata pelajaran yang dapat diterapkan. 

Pernyataan tersebut mengandung suatu makna bahwa siswa yang telah belajar 

konsep-konsep Science perlu didorong untuk menggunakan/menerapkannya 

SCIENCE 

MASYARAKATEKNOLOG
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dalam kehidupan mereka sehari-hari, misalnya untuk menghasilkan teknologi dan 

menjelaskan fenomena/peristiwa-peristiwa alam yang dijumpai. 

 

Pendekatan S-T-S merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan 

permasalahan seperti yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Pendekatan yang 

menampilkan peranan science dan teknologi di dalam kehidupan masyarakat 

karena pendidikan science dengan pendekatan S-T-S akan memberikan 

keuntungan kepada para siswa yang ingin meningkatkan literasi science, perhatian 

terhadap science dan teknologi serta perhatian terhadap interaksi antara science, 

teknologi dan masyarakat. Keunggulan pendekatan S-T-S ditinjau dari beberapa 

segi (Wahyudi et. al dalam Sukri, 2000): 

1. Dari segi tujuan: (1) meningkatkan keterampilan proses science, keterampilan 

inkuiri dan pemecahan masalah; (2) menekankan cara belajar yang baik yang 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik; (3) menekankan Science 

dalam keterpaduan inter dan intra bidang studi.  

2. Dari segi pembelajaran: (1) menekankan keberhasilan siswa; (2) 

menggunakan berbagai strategi; (3) menggunakan berbagai sumber informasi, 

kerja lapangan, studi mandiri serta interaksi antara manusia secara optimal. 

3. Dari segi guru: (1) mempunyai pandangan yang luas mengenai science; (2) 

mengajar dengan berbagai strategi baru di dalam kelas, sehingga memahami 

tentang kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa; (3) 

menyadarkan guru bahwa terkadang dirinya tidak selalu berfungsi sebagai 

sumber informasi. 

4. Dari segi evaluasi: (1) ada hubungan antara tujuan, proses dan hasil belajar; 

(2) perbedaan antara kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa 
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juga diperhatikan; (3) kualitas, efisiensi, dan keefektifan serta fungsi program 

juga dievaluasi; (4) guru juga termasuk yang dievaluasi usahanya yang terus 

menerus membantu siswa. 

 

Yager (Sukri, 2000) mengajukan empat tahap strategi dalam pembelajaran dengan 

memperhatikan konstruktivisme. Pertama, invitasi, meliputi: mengamati hal yang 

menarik di sekitar, mengajukan pertanyaan; Kedua, eksplorasi, meliputi: sumbang 

saran alternatif yang sesuai tentang informasi yang akan dicari, mengobservasi 

fenomena khusus, mengumpulkan data, pemecahan masalah, analisis data; Ketiga, 

pengajuan penjelasan dan solusi, meliputi: menyampaikan gagasan, menyusun 

model, membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan solusi dengan 

teori dan pengalaman; Keempat, menentukan langkah, meliputi: membuat 

keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagi informasi dan 

gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, yaitu membuat saran kegiatan positif 

baik individu maupun masyarakat. Hal-hal tersebut diterapkan dalam pendekatan 

S-T-S. 

 

3. Pendekatan S-T-S Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Sikap       

Kepedulian Siswa serta Kreativitas Siswa 

 

Kemampuan untuk memahami produk-produk science dan menggunakan produk 

teknologi secara singkat disebut literasi science dan teknologi. Secara harfiah 

literasi berarti melek, lebih luas dapat diartikan dalam memahami, mengerti , dan 

sadar akan keberadaan science dan teknologi, serta sikap, apresiasi, nilai , dan 

estetika (Sukri, 2000). 
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Poedjiadi (1994) menyatakan litarasi science dan teknologi sebagai suatu 

kemampuan yang dapat menyelesaikan masalah dengan konsep science, mengenal 

teknologi berserta dampak yang ditimbulkannya, mampu menggunakan produk 

teknologi dan memeliharanya, kreatif merancang dan hasil teknologi yang 

sederhana, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai. 

 

Collette dan Chiapetta (Sukri, 2000) mengemukakan bahwa seseorang dikatakan 

memiliki literasi Science apabila ia memiliki: 

1. Pengetahuan cukup tentang fakta, konsep, teori science dan kemampuan 

untuk mengaplikasikannya. 

2. Pemahaman tentang science dan hakekat science. 

3. Sikap positif terhadap science dan teknologi. 

4. Apresiasi terhadap nilai science dan teknologi dalam masyarakat dan 

pengetahuan tentang bagaimana science, teknologi dan masyarakat saling 

memepengaruhi. 

5. Kemampuan menggunakan proses science untuk menyelesaikan maslah 

dan mengambil keputusan sehari-hari. 

6. Kemampuan membuat keputusan berdasarkan nilai tentang isu-isu 

masyarakat. 

7. Kemampuan keterampilan proses science untuk dapat diaplikasikan dalam 

bekerja dan dapat berperan dalam masyarakat. 

8. Pandangan dan pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungannya 

karena ada pembelajaran science di sekolah. 

 

Dari uraian di atas ternyata unsur teknologi sudah terkait dalam istilah literasi 

science. Karakteristik seseorang literat teknologi menurut Poedjiadi (1994) antara 

lain: tahu menggunakan produk teknologi dan memeliharanya, sadar tentang 

proses teknologi dan prinsipnya, sadar tentang akibat teknologi terhadap manusia 

dan masyarakat, mampu mengevaluasi proses dan produk teknologi, mampu 

membuat hasil teknologi alternatif yang disederhanakan. 

 

Model S-T-S dalam pembelajaran IPS (geografi) lebih diarahkan pada upaya 

pembekalan dan pelatihan siswa agar mampu memprediksi dan menenukan masa 
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depan masyarakatnya secara lebih baik dan pragmatis (NCSS, 2000:4), berkaitan 

dengan isu-isu sosial danmoral sebagai dampak kemajuan IPTEK. Asumsi yang 

mendasari pengembangan dan aplikasi pendekatan S-T-S dalam konteks 

pembelajaran antara lain: 

1. Paham dan sadar (literasi) IPTEK merupakan keterampilan yang harus 

dimiliki oleh setiap orang termasuk siswa dalam kehidupannya di masyarakat 

agar mereka mampu mengantisipasi sedini mungkin dampak kemajuan iptek 

bagi  masyarakat 

2. Revolusi teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan yang dramatis 

dalam cara hidup manusia sehari-hari, cara kerja, cara berfikir, cara 

merasakan, sebagaimana halnya dengan sistem kepercayaan dan nilai-nilai 

kita yang mendasar 

3. Inovasi-inovasi yang tiada terbendung dapat membawa ketakutan bagi umat 

manusia, dimana teknologi yang arahkan secara tepat atau masa depan yang 

dipahami dengan baik dapat diciptakan secara fisibel untuk membantu 

memecahkan masalah utama yang dihadapi umat manusia kini dan esok 

4. Orang yang tidak mengenal teknologi takut akan ketidaktahuannya dan dapat 

dengan mudah dimanipulasi serta tersesat, sementara orang yang mengenal 

teknologi dengan sistem nilai-etika yang baik mereaksi secara logis dan 

menilai situasi-situasi dengan ukuran bahwa: data + nilai = respon sosial dan 

moral secara etis serta tersosialisasikan 

5. Warga Negara akan semakin terpanggil untuk menimbang dengan berhati-

hati masalah-masalah sosial dan konsekuensi-konsekuensi kegiatan yang akan 
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terus memunculkan perkembangan teknologi yang berdampak bagi individu 

dan masyarakat pada tingkat local, regional, nasional, dan internasional. 

 

4. Model Pembelajaran S-T-S 

 

Pada tahun 1985 saat S-T-S dalam pembelajaran science diperkenalkan di 

Bandung, ditekankan bahwa S-T-S pada saat itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu 

mata pelajaran tersendiri karena pokok bahasan dalam pembelajaran science 

sudah terlalu padat. S-T-S cukup dijadikan sebagai pendekatan saja dalam 

pembelajaran science yang mengacu pada Garis-garis Besar Program Pengajaran 

dan dipilih melalui pokok bahasan yang sesuai saja (Poedjiadi, 2005). 

 

Namun, S-T-S dapat saja diangkat sebagai suatu program pembelajaran atau mata 

pelajaran tersendiri bagi para siswa yang di Sekolah Menengah Atas sudah 

memilih jurusan IPS di SMA, yakni siswa kelas XI dan kelas XII, diberi mata 

pelajaran science yang terkait dengan teknologi dan manfaatnya bagi masyarakat 

dengan nama Science-Technology-Society, atau apapun namanya. Justru melalui 

tema-tema tertentu yang dirancang khusus dengan baik seperti dikemukakan 

sebelumnya, siswa dapat memperoleh perluasan wawasan dan penambahan 

pengetahuan tentang hubungan antara science teknologi dan masyarakat, yang 

diperlukan siswa sebagai anggota masyarakat. 

 

Poedjiadi (2005) mengemukakan, bahwa ada pola tertentu dari langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan S-T-S. 

Misalnya, suatu hal yang tidak boleh diabaikan adalah adanya pemantapan konsep 

yang menuntut kejelian guru, untuk mencegah terjadinya miskonsepsi. Dengan 



 
 

30 
 

demikian dari penjelasan di atas, maka selanjutnya pendekatan S-T-S telah dapat 

disebut sebagai model S-T-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pembelajaran S-T-S (Puspita:2012) 

 

Kekhasan dari model ini adalah pada pendahuluan dikemukakan isu-isu atau 

masalah yang ada di masyarakat yang dapat digali dari siswa, tetapi apabila guru 

tidak berhasil memperoleh tanggapan dari siswa dapat saja dikemukakan oleh 

guru sendiri. Tahap ini dapat disebut dengan inisiasi atau mengawali, memulai, 

dan dapat pula disebut dengan invitasi yaitu undangan agar siswa memusatkan 

perhatian pada pembelajaran.  

 

Sementara Rubba dalam Lasmawan (2002:40) dari Universitas Pennsylvania; 

Pusat Pendidikan dan Pengembangan STS memformulasikan enam langkah dalam 

pembelajaran dengan model STS yaitu: 

 

 

Pendahuluan: 

Inisiasi/Imitasi/Apersepsi/

Eksplorasi 

Isu atau masalah 

Pemantapan konsep Pembentukan/Pengemb

angan Konsep 

Aplikasi konsep dalam 

kehidupan: 

penyelesaian masalah 

atau analisis isu 

Pemantapan konsep 

Pemantapan konsep 

Penilaian 
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Pertama Kedua          Ketiga         Keempat      Kelima     Keenam  

 

 

  

 

Konsep  Implikasi Individu        Langsung    Ketepatan    Rekomendasi 

Hubungan bentuk  Kelompok     Tidak       Akurasi   Kebijakan 

          Langsung    Fisibilitas 

 

Gambar 2.3  Langkah-langkah Model STS Menurut Rubba (Lasmawan,2002:40) 

 

Apersepsi dalam kehidupan juga dapat dilakukan, yaitu mengaitkan peristiwa 

yang telah diketahui siswa dengan materi yang akan dibahas, sehingga tampak 

adanya kesinambungan pengetahuan, karena diawali dengan hal-hal yang tidak 

diketahui siswa sebelumnya yang ditekankan pada keadaan yang ditemui dalam 

keadaan sehari-hari. Pada dasarnya apersepsi merupakan proses asosiasi ide baru 

dengan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh seseorang. 

 

Gilberti mengemukakan contoh isu atau masalah yang ada di masyarakat dan 

berkaitan dengan science dan teknologi berikut ini. 

a. Penipisan ozon karena pemanasan global 

b. Penanganan pencemaran air 

c. Sampah yang membahayakan pertumbuhan populasi. 

d. Tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. 

e. Sistem teknologi transportasi. 

 

Pada pendahuluan ini guru juga dapat melakukan eksplorasi terhadap siswa 

melalui pemberian tugas untuk melakukan kegiatan di lapangan atau di luar kelas 

Aktivita

s STS 

Evaluasi 

Alterna- 

tif 

Eksplo- 

rasi 

Alternat

if 

Keputu- 

san 

moral 

Uji 

Kausali- 

tas STS 

Pemaha-

man 

IPTEK 
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secara berkelompok. Kegiatan mengunjungi dan mengobervasi keadaan di luar 

kelas itu bertujuan untuk mengaitkan antara konsep-konsep atau teori yang 

dibahas di kelas dengan keadaan nyata yang ada di lapangan. Dengan 

mendiskusikan temuan mereka, merencanakan tindakan selanjutnya, terjadilah 

kolaborasi dan koordinasi dalam kelompok, dan tercipta suatu dinamika 

kelompok, yang bermanfaat diterima kelompok dan direncanakan untuk 

dilakukan, merupakan kebanggaan tersendiri sehingga orang tersebut merasa 

dihargai, yang pada gilirannya akan mau berpikir terus untuk kebaikan dan 

penghargaan kelompok lain terhadap kelompoknya. 

 

Isu yang mengundang pro dan kontra mengharuskan siswa berpikir untuk 

menganalisis isu tersebut. Dengan demikian ada interaksi antara guru dengan 

siswa atau antarsiswa. Proses interaksi ini menuntut seseorang untuk berpikir 

tentang ide-ide dan analisis yang akan dikemukakan atau cara mempertahankan 

pandangan tentang isu-isu tersebut. Apabila masalah yang dikemukakan atau 

ditemukan itu berasal dari guru, siswa tetap juga harus berpikir tentang 

penyelesaian masalah yang direncanakan meskipun konsep-konsep sebagai 

produk pengetahuan untuk menyelesaikan masalah belum diketahui karena belum 

dilaksanakan pembentukan konsep. Proses pembentukan konsep (tahap 2) dapat 

dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode. Misalnya pendekatan 

keterampilan proses, metode eksperimen, diskusi kelompok, dan lain-lain. 

 

Pada akhir pembentukan konsep diharapkan siswa telah dapat memahami apakah 

analisis terhadap isu-isu atau penyelesaian terhadap masalah yang dikemukakan di 

awal pembelajaran telah menggunakan konsep-konsep yang diikuti oleh para 
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ilmuwan. Dengan demikian siswa yang memiliki prakonsepsi yang berbeda 

dengan konsep-konsep para ilmuwan, seringkali merasa bahwa konsep yang 

dimiliki sebelumnya ternyata tidak dapat atau kurang tepat untuk menyelesaikan 

masalah yang ia hadapi. Siswa dapat mengalami konflik kognitif lebih dahulu 

apabila konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menganalisis 

isu dirasakan tidak benar. Semua kemampuan mental kita yaitu mengingat, 

memahami dan lain-lain terorganisasi dalam suatu sistem yang kompleks yang 

secara keseluruhan disebut dengan kognisi. 

 

Dalam hubungan sosial, seseorang dapat pula mengalami konflik kognitif apabila 

pandangan atau penyelesaian masalah yang telah direncanakan tidak sesuai 

dengan pandangan orang lain atau kebanyakan orang. Namun setelah berdiskusi, 

ia kemudian menyadari dan mengambil keputusan bahwa pandangannya perlu 

diubah. Selanjutnya berbekal pemahaman konsep yang benar, siswa melakukan 

analisis isu atau penyelesaian masalah yang disebut aplikasi konsep dalam 

kehidupan (tahap 3). Adapun konsep-konsep yang telah dipahami siswa dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

 

Selama proses pembentukan konsep, penyelesaian masalah dan/atau analisis isu 

(tahap 2 dan tahap 3) guru perlu meluruskan jika ada miskonsepsi selama kegiatan 

belajar berlangsung. Kegiatan ini disebut pemantapan konsep. Apabila selama 

proses pembentukan konsep tidak tampak ada miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa, demikian pula setelah akhir analisis isu dan penyelesaian masalah, guru 

tetap perlu melakukan pemantapan konsep sebagaimana tampak pada alur 

pembelajaran (tahap 4) melalui penekanan pada konsep-konsep kunci yang 
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penting diketahui dalam bahan kajian tertentu. Dengan model pembelajaran S-T-S 

ini siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh pengalaman 

nyata, mengembangkan gagasannya sehingga siswa diharapkan akan terbiasa 

sekaligus mampu membangun pengetahuannya sendiri secara aktif tentang 

fenomena alam yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Para siswa yang talah mengalami pembelajaran science dengan S-T-S nampak 

memperlihatkan domain hubungan dan aplikasi, kreativitas, sikap, proses dan 

pengetahuan yang meningkat. Domain dari pengajaran science dengan pendekatan 

S-T-S adalah: 

1. Domain hubungan dan aplikasi: (1) siswa dapat menghubungkan studi 

Science mereka dengan kehidupan sehari-hari; (2) siswa terlibat dalam 

memecahkan isu-isu sosial, mereka melihat relevansi dari studi Science 

mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warganegara; (3) para 

siswa mencari informasi dan menggunakannya; (4) para siswa turut terlibat 

dalam perkembangan teknologi serta menggunakannya untuk melihat 

kepentingan dan relevansi dari konsep-konsep science  

2. Domain kreativitas: (1) para siswa lebih banyak bertanya, pertanyaan-

pertanyaan itu digunakan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan dan 

materi S-T-S; (2) para siswa sering mengajukan pertanyaan–pertanyaan yang 

unik yang memacu minat mereka sendiri dan guru; (3) para siswa terampil 

dalam mengajukan sebab dan akibat dari hasil pengamatannya; (4) 

nampaknya para siswa penuh dengan ide-ide murni. 

3. Domain sikap: (1) minat siswa meningkat dalam pelajaran khusus dari kelas 

yang satu ke kelas berikutnya; (2) para siswa lebih ingin tahu tentang segala 



 
 

35 
 

sesuatu yang ada di dunia ini; (3) para siswa memandang guru sebagai 

fasilitator; (4) para siswa memandang science sebagai cara untuk menangani 

masalah-masalah. 

4. Domain proses: (1) para siswa melihat proses science sebagai keterampilan 

yang dapat mereka gunakan; (2) para siswa melihat proses sebagai 

keterampilan yang mereka butuhkan untuk menyempurnakan, 

mengembangkannya agar lebih mantap untuk kepentingan mereka sendiri; (3) 

siswa-siswa siap melihat hubungan dari proses-proses science kepada aksi 

mereka sendiri; (4) para siswa melihat proses sebagai bagian yang vital dari 

apa yang mereka lakukan dalam pelajaran science. 

5. Domain pengetahuan: (1) siswa melihat pengetahuan sebagia hal yang 

berguna bagi dirinya sendiri; (2) pengetahuan dilihat sebagai suatu komoditi 

yang diperlukan untuk berhubungan dengan masalah-masalah; (3) belajar 

terjadi karena aktifitas merupakan kejadian yang penting, dan bukan 

merupakan fokus dari kejadian itu sendiri; (4) siswa yang belajar dari 

pengalaman dapat mengendapkannya untuk waktu yang cukup lama dan 

sering dapat menghubungkannya kepada situasi-situasi baru. 

 

Berdasarkan dari kelebihan-kelebihan pendekatan S-T-S ini diharapkan bila 

pendekatan tersebut diterapkan secara benar akan berpeluang meningkatkan 

literasi Science dan teknologi siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

bernalar logis kreativitas, mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan, 

dan dapat mengambil keputusan untuk masalah yang menyangkut science, 

teknologi, dan masyarakat. 
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C. Pembelajaran IPS dengan Model Science, Technology and Society 

 

Secara konseptual, aplikasi model STS dalam pembelajaran IPS dapat 

memfasilitasi dan mengkondisikan siswa untuk mampu menalar dan abstraksi 

secara teoritis melalui pengalaman atau fakta nyata, dimana fakta tersebut 

biasanya melibatkan konsep dan generalisasi IPS dan bukan hanya berupa 

informasi atau data mentah. Fakta yang ada dilingkungan siswa seringkali 

berhubungan dengan hasil teknologi dan dampak dari kemajuan IPTEK. Dalam 

pembelajaran dengan model STS, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

menalar dan abstraksinya secara progresif, dimana aspek ini merupakan sesuatu 

yang vital bagi siswa dalam belajarnya (NCSS dalam Poedjiati, 1995:2) 

 

Pembelajaran IPS dengan model STS mengacu pada konteks kegiatan 

transaksional dan kehidupan riil masyarakat, yang merupakan reformasi dalam 

pembelajaran IPS yang telah dilakukan di banyak negara. Model STS dapat 

mempertemukan antara kebutuhan personil dan komunal untuk kemajuan dan 

pertahanan hidup (Heat dan Gregorio dalam Lasmawan, 2002). Model ini 

mengintegrasikan antara pengetahan, keterampilan, sikap, dan nilai hidup manusia 

dalam konteks pembelajaran formal, baik yang berlagsung dalam kelas maupun di 

luar kelas. Untuk itu, dalam aplikasinya, guru tidak semata-mata membelajarkan 

kosep kepada siswa, namun lebih ditekankan pada pembelajaran keterampilan, 

sikap, dan nilai kehidupan yang berkaitan dengan IPTEK yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan sikap kepedulian dan kreativitas siswa. 

 

Pencapaian terhadap tujuan pembelajaran diatas mengarahkan pembelajaran IPS 

dengan model STS kepada bagaimana membelajarkan siswa agar mereka tahu, 
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paham dan terampil menyikapi implikasi sosial dari manfaat akibat kemajuan 

IPTEK berdasarkan pengalamannya sehari-hari, sehingga mereka menjadi sadar 

dan mahir dalam menggunakan IPTEK bagi perbaikan dan kebertahanan hidup 

masyarakatnya. Berdasarkan beberapa konsepsi mengenai model STS dan 

efektifitasnya dalam pembelajarannya. 

 

Pederson dan Yager dalam Lasmawan (2002: 44) merangkum visi dan target 

pendekatan STS dalam pembelajaran, yaitu: 

1. Keterlibatan siswa dalam pengalaman dan isu-isu yang berkaitan secara 

langsung dengan pengalaman dan kehiduoan nyata mereka 

2. Pemberdayaan siswa dengan pembekalan dan pelatihan perangkat 

pemahaman dan keterampilan ilmiah maupun sosial, sehingga mereka 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan lebih aktif serta kreatif 

dalam merespon isu-isu atau masalah-masalah yang mempengaruhi kualitas 

dan keharmonisan hidup mereka serta masyarakatnya. 

 

Secara operasional pembelajaran dengan model STS memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Dimulai dengan fokus terhadap isu atau masalah actual dan relevan dengan 

ruang lingkup isi materi pelajaran, perhatian, minat atau kepentingan siswa 

2. Pelibatan siswa secara langsung dalam pengembangan sikap dan 

keterampilan pengambilan keputusan dan memotivasi mereka untuk 

menjaring dan mempertimbangkan data atau informasi menyangkut isu atau 

masalah IPTEK dalam masyarakat 

3. Pengintegrasian materipelajaran secara interdidipliner 
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4. Terfokus pada siswa sebaga sentral pembelajaran, dimana guru banyak 

berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran 

5. Mengembangkan literasi sosial-tekologi. 

(NCSS, Hidayat, Poedjiati dalam Lasmawan 2002). 

 

Dengan demikian, elemen kemampuan dan keterampilan siswa untuk 

memecahkan mamslah dan mengambil  keputusan terhadap berbagai persoalan 

kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan implikasi IPTEK 

terhadap masyarakat, merupakan elemen utama dalam model pembelajaran 

dengan STS.  Yager dalam Lasmawan (2002) sebagai salah satu tokoh 

pengembangan model STS khususnya pada disiplin ilmu IPA dengan tegas 

menyatakan bahwa “salah satu tujuan utama dari model STS adalah mengaktifkan 

siswa dalam memecahkan maslah menyikapi berbagai isu sosial dan teknologi di 

masyarakat yang telah mereka identifikasi,dimana keputusan yang diambil 

senantiasa dihubungakan dengan format masyarakat masa depan yang 

diinginkan”.  

 

Menurut Pederson dalam Lasmawan (2002) Dalam pembelajaran dengan  model 

STS, siswa merupakan pelaku utama dalam memecahkan mamslah atau 

mengambil keputusan atas isu atau maslah sosial yang ada kaitannya dengan 

materi pelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian, pserta didik diharapkan 

dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang daik dan bertanggung 

jawab terhadap upaya perbaikan dan perlindungan kehidupan masyarakatnya, 

disamping memahami interakski sosial dalam pendekatan STS merupakan basis 
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pembelajaran sekaligus sebagai stabilisator pembelajaran interdisipliner dalam 

upaya pembelakalan dan pelatihan siswa menjadi insane sosial yang kreatif .  

 

Model STS sebagai refrmasi pembelajaran social studies (PIPS) yang dimulai di 

Amerika melalui proyek 2061 diarahkan pada paya tercapainya melek IPTEK 

danmelek sosial-teknologi bagi semua (social and technological literacy for all) 

sebagai sebuah proyek dasar dalam pembelajaran social studies (NCSS, 1996; 

UNESCO, 1993). Menurut White dan hidayat dalam Lasmawan (2002: 46) 

Literasi social eknologi merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi setiap orang 

untuk dapat hidup layak dan melakoni kehidupan masyarakat global yang serba 

dinamis dan kompleks,a gar mereka dapat melakukan tindakan personal dan sosial 

yang bertanggung jawab. 

 

Belajar dari konsepsi tersebut, maka pendidikan IPS secara formal harus mampu 

mendidik dan menanamkan nilai-nilai dan kesadaran sosial kepada siswa dalam 

kapasitasnya sebagai warga negara. Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, 

salah satu model pembelajaran yang disinyalir mampu menfasilitasi adalah model 

STS. National Commission of Social Studies (NCSS) di USA mendefinisikan STS 

sebagai “the teaching and learning of social studies in the context of real 

societies” (NCSS 1990 dalam Lasmawan, 2002). NCSS mengajukan 11 ciri dalam 

mendeskripsikan model STS dalam pembelajaran IPS antara lain: 

1. Siswa menidentifikasi maslah-maslah sosial-budaya kemasyarakatan di 

daerahnya masing-mamsing yang ada kaitannya dengan teknologi dan 

masyarakat. 
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2. Pelibatan siswa secara aktif dalam mencari dan memformulasikan informasi 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dilingkungan 

sosial mamsyarakat. 

3. Menggunkan media elektronik dan media massa lokal, regional, dan nasional 

untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah. 

4. Memfokuskan pengaruh informasi tentang sosial-teknologi kepada siswa. 

5. Perluasan batas dan waktu pembelajaran siswa yang melampaui batas-batas 

kelas dan lingkungan sekolah (broad and deepen instructional). 

6. Berorientasi bahwa materi pelajaran bukan sebatas fakta, konsep dan 

generalisasi yang harus dikuasaioleh siswa. 

7. Menekankan pada keterampilan proses yang dapat digunakan oleh siswa 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 

8. Memberi kesempatan yang optimal kepada siswa untuk memerankan dirinya 

sebagai warga masyarakat, negara, dan bangsa bilamana telah mampu 

mengidentifikasi isu sosial yang dihadapinya. 

9. Menekankan pada otonomi siswa dalam proses pembelajaran dalam 

kapasitasnya sebagai individu (personal ability). 

10. Menekankan pada kemampuan dan keterampilan identifikasi siswa terhadap 

masalah-masalah sosial-teknologi kemasyarakatan dalam kehidupan di masa 

mendatang (future life). 

11. Mampu membuat keputusan atau tindakan mengenai masalah-masalah sosial-

teknologi yang ada dimasyarakat. 
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Dilihat dari perbandingan karakteristik pembelajaran IPS tradisional 

(konvensional) yang secara umum diikiuti dan diterapkan oleh guru IPS selama 

ini dan karakteristik pembelajaran IPS dengan pendekatan STS, maka dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Karakteristik Model Belajar Konvensional (Lasmawan, 2002:47) 
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Gambar 2.5 Karakteristik Model Belajar STS (Lasmawan, 2002:48) 
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dengan model STS, guru harus memberikan kesempatan yang leluasa kepada 

perta didik untuk belajar dan mengevaluasi: 

1. Posisi nilai diri dan kelompoknya dalam merespon dan memecahkan berbagai 

isu/masalah 

2. Prosedur etis dan tanggung jawab etik dalam memecahkan berbagai masalah 

3. Sikap dan keyakinan masyarakat terhadap ilmu sosial dan teknologi termasuk 

nilai dan etika diri dan masyarakatnya serta bagaimana kaitan logis atra ilmu-

teknologi-masyarakat 

4. Nilai dan etika dalam menyelesaikan konflik-konflik personal dan 

interpersonal 

5. Tanggug jawab diri sebagai warga negara yang mandiri serta sebagai agen 

pembaharuan bagi masyarakatnya 

6. Efek dari nilai dan etika dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat luas, khususnya hubungan antara isu/masalah sosial 

dengan nilai-nilai demokrasi.  

 

D. Implementasi Pendekatan Science Technology and Society  Dalam 

Pembelajaran 

 

Dalam penggunaan pendekatan STS, Yager (Astra Winaya, 2009)  menyarankan 

hendaknya dalam belajar menggunakan strategi konsturktivisme. Yager 

mengorganisasikan strategi konstruktivisme dalam pengajaran science dalam 

mengorganisasikan strategi konstruktivisme dalam pengajaran science dalam STS 

ke dalam 4 tahap, yaitu tahap invasi, tahap eksplorasi, tahap penjelasan dan solusi, 

dan tahap pengambilan tindakan. 
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Pada tahap pertama (invasi), siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan 

awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu guru memancing dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyana problematis tentang fenomena yang sering 

ditemui sehari-hari dengan mengkaitkan konsep-konsep yang akan dibahas. Siswa 

diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengilustrasi pemahamannya 

tentang konsep itu. 

 

Pada tahap kedua (eksplorasi), siswa diberi kesempatan untuk penyelidikan dan 

menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginteprestasian 

data, dalam suatu kegiatan yang telah dirancang guru. Secara berkelompok/ 

individu siswa melakukan kegiatan dan diskusi. Secara keseluruhan, tahap ini 

akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena sekelilingnya. 

 

Tahap ketiga (penjelasan dan soslusi), saat siswa memberikan penjelasan dan 

solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, 

maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat penjelasan 

baru, membuat solusi, memadukan solusinya dengan teori dari buku, membuat 

rangkuman dan kesimpulan. Siswa membangun pemahaman baru tentang konsep 

yang sedang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu tentang 

konsepsinya. 

 

Pada tahap keempat (pengambilan tindakan), siswa dapat membuat keputusan, 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, 

mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik bagi individu maupun 

masyarakat yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Kemudian pada akhir 
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pembelajaran selalu akan dilakukan evaluasi belajar. Untuklebih jelasnya dapat di 

lihat pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Langkah Model Pembelajaran STS 
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Langkah yang perlu dilakukan dalam penilaian siswa adalah merumuskan tujuan 

umum dan tujuan khusus. Kemudian merumuskan kelebihan-kelebihan yang akan 

diperoleh siswa setelah mempelajari suatu topik dalam pendekatan STS itu. 

Perumusan tujuan hendaknya meliputi 5 domain (konsep, proses, aplikasi, 

kreativitas, dan sikap). 

 

Pengajaran dengan pendekatan STS dapat meningkatkan literasi science dan 

teknologi individu. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca 

dan menulis, atau kemampuan berkomunikasi melalui tulisan dan kata-kata. 

Literasi science (scientific literasi), dapat diartikan sebagai pemahaman atas 

science dan aplikasinya bagi kebutuhan masyarakat. Literasi teknologi, dapat 

diartikan sebagai kemampuan melaksanakan teknologi yang didasari kemampuan 

identifikasi, radar akan efek basil teknologi, dan mampu bersikap serta mampu 

menggunakan alas secara aman, tepat, efesien dan efektif. Adapun literasi science 

dan teknologi (literasi science dan teknologi untuk semua orang yang diusulkan 

untuk pendidikan dasar di Indonesia), dapat diartikan sebagai kemampuan 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep science, mengenal 

teknologi yang ada beserta dampaknya di sekitar, mampu menggunakan produk 

teknologi dan memeliharanya, kreatif membuat produk teknologi sederhana, dan 

mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai. 

 

E. Penguasaan Konsep Materi 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dalam pengusaan konsep materi adalah yang 

berhubungan denganaspek kognitif. Anderson & Krathwohl (Jupri Malino, 2012) 

merevisi taksonomi Bloom tentang aspek kognitif menjadi dua dimensi, yaitu: 
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proses kognitif dan pengetahuan. Dimensi pengetahuan berisi empat kategori, 

yaitu Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif. Sedangkan dimensi 

proses kognitif terdiri dari  Mengingat, Pemahaman, Penerapan, Analisis, 

Evaluasi dan Membuat. Kesinambungan yang mendasari dimensi proses kognitif 

diasumsikan sebagai kompleksitas dalam kognitif, yaitu pemahaman dipercaya 

lebih kompleks lagi daripada mengingat, penerapan dipercaya lebih kompleks lagi 

daripada pemahaman, dan seterusnya. 

 

 Pengetahuan (Knowledge) C1 

 

Pengetahuan (C1) menekankan pada poses mental dalam mengingat dan 

mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah siswa peroleh secara 

tepat sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya. Informasi-

informasi yang dimaksud di sini berkaitan dengan simbol-simbol matematika, 

terminologi dan peristilahan, fakta-fakta, keterampilan dan prinsip-prinsip. 

 

 Pemahaman (Comprehension) C2 

 

Pemahaman (C2) adalah tingkatan yang paling rendah dalam aspek kognisi yang 

berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang sesuatu. Dalam tingkatan 

ini, siswa diharapakn mampu memahami ide-ide matematika bila mereka dapat 

menggunakan beberapa kaidah yang relevan tanpa perlu menghubungkannya 

denga ide-ide lain degan gejala implikasinya. 
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 Penerapan (Aplication) C3 

 

Penerapan (C3) adalah kemampuan kognisi yang mengharapkan siswa mampu 

mendemonstrasiaknpemahaman mereka berkenaan denga sebuah abstraksi 

matemaika melalui pengunaannya secara tepat ketika mereka diminta untuk 

menunjukkan kemampuan tersebut, seorang siswa harus dapat memilih dan 

menggunakan apa yang mereka telah miliki secara tepat sesuai dengan situasi 

yang ada dihadapannya. 

 

 Analisis (Analysis) C4 

 

Analisis (C4) adalah kemapuan untuk memilah sebuah struktur informasi ke 

dalam komponen-komponen sedemikian hingga hierarki dan keterkaitan antar 

ide  dalam informasi tersebut menjadi tampak dan jelas. Bloom 

mengidentifikasikan 3 jenis analisis, yaitu:  

1. Analisis elemen/bagian;  

2. Analisis hubungan; dan  

3. Analisis prinsip-prinsip pengorganisasian.  

 

Bila pemahaman(C2) menekankan pada penguasaan atau pengertian akan arti 

materi matematika, sementara penerapan (C3) lebih menekankan pada penguasaan 

dan pemamfaatan infomasi-informasi yang sesuai, berkaitan dan bermamfaat. 

Analisis (C4) berkaitan dengan pelmilahan materi ke dalam bagian-bagian, 

menemukan hubungan antarbagian, fan mengamati pengorganisasian bagian-

bagian. 
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 Sistesis (Syntesis) C5 

 

Sistesis (C5) adalah kemampuan untuk mengkombinasikan elemen-elemen untuk 

membentuk sebuah struktur yang unik atau sistem. Dalam matematika, sistesis 

melibatkan pengkombinasian dan pengorganisasian konsep-konsep dan prinsip-

prinsip matematika untuk mengkreasikannya menjadi struktur amtematika yang 

lain dan berbeda dari ayng sebelumnya. Salah satu contohnya adalah 

memformulasikan teorema-teorema matematika dan mengembangkan struktur 

matematika. 

 

 Evaluasi( Evaluation) C6 

 

Evaluasi (C6) adalah kegiatan membuat penilaian (judgement) berkenaan dengan 

nilai sebuah ide, kreasi, cara atau metode. Evaluasi adalah tipe yang tertinggi 

diantara ranah-ranah kognitif yang lain karena melibatkan ranah yang lainnya, 

mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis hingga sintesis. Evaluasi 

dapat memandu seseorang untuk mendapat pengetahuan baru, pemahaman yang 

lebih baik, penerapan baru, dan cara baru yang unik dalam analisis atau sintesis, 

misalnya bloom menjadi kegiatan evaluasi ke dalam 2 tipe yaitu:  

1. Penilaian pada bukti atau struktur internal, seperti akurasi, logika dan 

konsistensi, 

2. Penilaian pada bukti atau struktur eksternal, seperti teorema-teorema 

matematika dan sistemnya. 

(http://juprimalino.blogspot.com/2012/06/taksonomi-bloom-tentang-dimensi.html. 

diakses pada tanggal 13 Oktober 2012. Pukul 15:19) 
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F. Sikap 

 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah sikap. Sikap merupakan 

sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi 

terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan. 

Birrent et. Al dalam Pargito (2011: VII-1) mendefinisikap bahwa sikap sebagai 

kumpulan hasil evaluasi seseorang terhadap objek, orang, atau masalah tertentu. 

Sikap menentukan bagaimana kepribadian seseorang diekspresikan. Lebih lanjut 

Birren menjelaskan bahwa sikap berbeda dengan ciri-ciri atau sifat kepribadian 

yang dapat didefinisikan sebagai pola kebiasaan atau cara bereaksi terhadap 

sesuatu. Sikap lebih merupakan “stereotype” seseorang. Oleh karena itu, melalui 

sikap seseorang, kita dapat mengenal siapa orang itu yang sebenarnya. 

 

Azwar (2000:6) mengatakan bahwa sikap merupakan evaluasi umum yang dibuat 

manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isue. Menurut Azwar 

contoh sikap siswa terhadap objek misalnya sikap terhadap mata pelajaran harus 

lebih positif setelah siswa mengikuti pembelajaran dibandingkan sebelum 

mengikuti pembelajaran. Sementara menurut Djaali (2008) sikap belajar adalah 

kecenderungan prilaku seseorang tatkala mempelajari hal-hal yang bersifat 

akademik. 

 

Pada umumnya rumusan-rumusan mengenai sikap mempunyai unsur, yaitu 

adanya kesediaan untuk merespon terhadap suatu situasi. Triandis dalam Slameto 

(2010: 188) mendefinisikan sebagai berikut.“An attitude is an idea charged with 

emotion which predisposes a class of actions to a particular class of social 

situations.” 
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Rumusan di atas menyatakan bahwa sikap mengandung tiga komponen, yaitu 

komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen tingkah laku.  Sikap selalu 

berkenaan dengan suatu objek, dan sikap terhadap objek ini disertai dengan 

perasaan positif atau negatif. Orang mempunyai sikap positif terhadap suatu objek 

yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan bersikap negative terhadap objek 

yang dianggapnya tidak bernilai dan atau juga merugikan. Sikap ini kemudian 

mendorong dan mendasari kea rah sejumlah perbuatan yang satu sama lainnya 

berhubungan. Hal yang menjadi objek sikap dapat bermacam-macam. Sekalipun 

demikian, orang hanya dapat mempunyai sikap terhadap hal-hal yang 

diketahuinya. Jadi harus ada sekedar informasi pada seseorang untuk dapat 

bersikap terhadap suatu objek. Informasi merupakan kondisi pertama untuk suatu 

sikap. Bila didasarkan informasi itu timbul perasaaan positif atau negative 

terhadap objek dan menimbulkan kecendrungan untuk bertingkah laku tertentu, 

terjadilah sikap. 

 

Menurut Azwar (2005) sikap terdiri dari berbagai tingkatan antara lain: 

1. Menerima (recieving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulasi 

yang diberikan (obyek) 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mengerjakan suatu tugas yang diberikan. Lepas 

pekerjaan itu benar atau tidak adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. 

3. Mengahrgai (valuing) 

Mengajak orang lain dengan mengerjakan atau mendiskusikan orang lain 

terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga, misalnya 

seorang mengajak ibu yang lain (tetangga, saudaranya, dan sebagainya) untuk 

menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi adalah 

suatu bukti si ibu telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.  

4. Bertanggung jawab (responsible) 
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Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. 

 

Menurut Slameto (2010) sikap terbentuk melalui bermacam-macam cara, antara 

lain: 

1. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula melalui suatu 

pengalaman yag disertai perasaan yang mendalam (pengalaman traumatik) 

2. Melaui imitasi. Peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan 

sengaja. Dalam hal terakhir individu harus mempunyai minat dan rasa kagum 

terhadap mode, disamping itu diperlukan pula pemahaman dan kemampuan 

untuk mengenal model yang hendak ditiru. Peniruaan akan terjadi lebih lancer 

bila dilakukan secara kolektif dari pada perorangan 

3. Melalui sugesti. Disini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek 

tanpa suatu alas an dan pemikiran yang jelas, tapi semataa-mata karena 

pengaruh yang dating dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa 

dalam pandangannya 

4. Melalui identifikasi. Disini seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi/ 

badan tertentu didasari suatu keterkaitan emosional sifatnya; badan tertentu 

meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai; identifikasi 

seperti ini sering terjadi antara anak dengan ayah, pengkut dengan pimpinan, 

siswa dengan guru, antara anggota suatu kelompok dengan anggota lainnya 

dalam kelompok tersebut yang dianggap paling mewakili kelompok yang 

bersangkutan. 

 

Dari uraian tadi jelas bahwa aspek afektif dalam hal ini adalah sikap pada diri 

siswa sangat besar perannya dalam pendidikan dan arrtinya sikap siswa tidak oleh 

diabaikan begitu saja. Tentu saja ilmu, teknologi dan masyarakat akan turut andil 

dalam proses pembentukan sikap siswa karena pada umumnya siswa masih 

mencari dan melihat fenomena yang ada di sekitarnya. Untuk itulah dibutuhkan 

pengawasan agar guru dapat mengkonstruk sikap siswa tanpa mengabaikan 

perkembangan ilmu, teknologi dan fenomena-fenomena yang ada dimasyarakat. 

1. Mempengaruhi Sikap Siswa 

 

Menurut Slameto (2010) merangsang perubahan siskap pada diri siswa bukanlah 

hal yang mudah untuk dilakukan, karena ada kecendrungan siskap-sikap untuk 
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bertahan. Ada banyak hal yang menyebabkan sulitnya mengubah suatu sikap, 

antara lain: 

1. Adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan. 

Manusia selalu ingin mendapatkan respond an penerimaan dari lingkungan, 

dan karena itu ia akan berusaha menerapkan sikap-sikap yang dibenaran oleh 

lingkungannya. Keadaan semacam ini membuat orang tidak cepat mengubah 

sikapnya 

2. Adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang 

3. Bekerjanya asas selektifitas. Seseorang cenderung tidak mempersepsi data-

data baru yang mengandung informasi yang bertentangan dengan pandanga-

pandangan dan sikap-sikapnya yang telah ada, kalaupun sampai dipersepsi, 

biasanya tidak bertahan lama. Yang bertahan lama adalah informasi yang 

sejalan dengan pandangan atau sikapnya yang sudah ada 

4. Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan. Bila kepada seseorang 

atau siswa disajikan informasi yang dapat membawa suatu perubahan dalam 

duna psikologinya, maka informasi itu akan dipersepsi sedemikian rupa, 

sehingga hendaknya akan meyebabkan perubahan-perubahan yang seperlunya 

saja 

5. Adanya kecendrungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang 

bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada (misalnya tidak mau 

menghadiri ceramah mengenai hal yang tidak disetujuinya) 

6. Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan 

pendapat-pendapatnya sendiri. 

 

Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara lain: 
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1. Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. Caranya 

dengan member informasi-informasi baru mengenai objek sikap, sehingga 

komponen kognitif menjadi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan 

merangsang komponen afektif dan komponen tingkah lakunya. 

2. Dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. Dalam cara 

ini komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling sedikit akan 

merangsang orang-orang yang bersikap anti untuk berfikir lebih jauh tentang 

objek sikap yang tidak mereka senangi itu 

3. Dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku- tingkah laku baru yang 

tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-kadang ini dapat 

dilakukan melalui kekuatan hokum. Dalam hal ini kita berusaha langsung 

mengubah komponen tingkah lakunya. 

4. Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan. Bila kepada seseoran 

disajikan informasi yang dapat membawa suatu perubahan dalam dunia 

psikologinya, maka iformasi itu akan dipersepsi sedemikian rupa, sehingga 

hanya akan menyebabkan perubahan-perubahan yang seperlunya saja. 

5. Adanya kecendrungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang 

bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada (misalnya tidak mau 

menghadiri ceramah mengenai hal yang tidak disetujuinya). 

6. Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan 

pendapat-pendapatnya sendiri. 

Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara lain: 

1. Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap bersangkutan. Caranya 

dengan member informasi-informasi baru mengenai objek sikap, sehingga 
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komponen kognitif menjadi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan 

merangsang komponen afektif dan komponen tingkah lakunya. 

2. Dengan cara mengadakan kontak langsung degan objek sikap. Dalam hal ini 

komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling sedit akan 

merangsang orang-orang yang bersikap anti untuk berfikir lebih jauh tentang 

objek sikap yang tidak mereka senangi itu. 

3. Dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku-tingkah laku baru yang 

tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-kadang ini dapat 

dilakukan melalui kekuatan hukum. Dalam hal ini kita berusaha langsung 

mengubah komponen tingkah laku. 

 

Meskipun terdapat banyak faktor yang menyebabkan sikap cenderung bertahan, 

namun  dalam kenyataannya tetap terjadi perubahan-perubahan sikap 

sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk siswa 

SMA yang masih cenderung labil kemudian faktr dari luar  seperti cara bergaul di 

masyarakat, informasi apapun yang dapat diperoleh melalui media internet yang 

jika salah sasaran dapat berakibat fatal atau buruk bagi perkembangan sikap dan 

mental mereka. 

 

2. Pembentukan Sikap 

 

Manusia mempunyai sifat bawaan, misalnya: kecerdasaan, tempramen, dan 

sebagainya. Faktor-faktor ini memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap 

(Olson dan Zanna dalam Pargito, 2011). Selain itu, manusia juga mempunyai 

sikap warisan, yang terbentuk dengan kuat dalam keluarga. Misalnya sentiment 

golongan, keagamaan, dan sebagainya. Namun secara umum, para pakar  
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psikologi sosial berpendapat bahwa sikap manusia terbentuk melalui proses 

pembelajaran dan pengalaman. 

 

Menurut Klausmeir dalam Pargito (2011: VII-3), ada tiga model belajar dalam 

rangka pembentukan sikap. Tiga model itu meliputi: 

a. Mengamati dan meniru 

Pembelajaran model ini berlangsung melalui pengamatan dan peniruan. 

Bandura (1977) menyebut proses pembelajaran ini dengan pembelajaran 

melalui model (learning through modeling). Menurut Bandura, banyak 

tingkah laku manusia dipelajari melalui model,  yakni dengan mengamati dan 

meniru tingkah laku atau perbuatan orang lain, terutamanya orang-orang yang 

berpengaruh. Orang-orang yang akan ditiru adalah orang-orang yang 

berpengaruh, misalnya: orang tua atau guru bagi anak-anak. 

b. Menerima penguatan  

Pembelajaran model ini berlangsung melalui pembiasan operan, yakni dengan 

menerima atau tidak menerima atas suatu respon yang ditunjukkan. 

Penguatan dapat berupa ganjaran (penguatan positif) dan dapat berupa 

hukuman (penguatan negatif). 

c. Menerima informasi verbal 

Informasi tentang berbagai hal dapat diperoleh melalui lisan atau tulisan. 

Informasi tentang objek tertentu yang diperoleh oleh seseorang akan 

mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap objek yang bersangkutan. 

Misalnya informasi tentang bahaya penyakit AIDS. Informasi ini akan 

membentuk sikap tertentu di kalangan warga masyarakat terhadap penyakit 

AIDS, pembawa virus HIV, dan orang yang terjangkit penyakit AIDS. 
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3. Perubahan Sikap 

 

Para pakar psikologi sosial dalam Pargito (2011: 62) telah mengemukakan 

berbagai teori tentang perubahan sikap. Dianatara teori-teori itu adalah sebagai 

berikut:  

a. Teori Pembelajaran (Learning Theory) 

Teori ini melihat perubahan sikap sebagai suatu proses pembelajaran. Teori 

ini tertarik pada ciri-ciri dan hubungan anatara stimulus dan reespon 

dalamsuatu proses komunikasi. Hovlan, Janis dan Kelley dengan program 

komunikasi dan perubahan sikap. Yale (The Yale communication and attitude 

chage program) memberikan sumbangan yang amat bermakna terhadap 

perkembangan teori ini (Baron dan Byrne 1981). Program Yale 

mengidentiikasi unsur-unsur dalam proses pembujukan, yang dapat memberi 

pengaruh terhadap perbahan sikap seseorang. Menurut Olson dan Zanna 

(1993), dalam perkembangan sekarang ini, masalah pembujukan telah 

menjadi topik pembahasan yang paling banyak dibahas dalam berbagai 

literature tentang perubahan sikap. 

 

Ada empat unsur dalam proses pembujukan yang dapat mempengaruhi 

perubahan sikap menurut program Yale. Empat unsur itu adalah (1) 

penyampaian, sebagai sumber informasi baru, (2) komunikasi, atau informasi 

yang disampaikan, (3) penerima, dan (4) situasi. 

b. Teori Fungsional (Functional Theory) 

Teori fungsional beranggapan bahwa manusia memperhatikan sikap yang 

sesuai dengan kepentingannya. Perubahan sikap terjadi dalam rangka 
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mendukung suatu maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut teori ini, 

sikap merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk 

mengubah sikap seseorang, terlebih dahulu harus dipelajari dan diketahui 

kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. 

 

c. Teori Pertimbangan Sosial (Social Judgment Theory) 

Teori ini menganut pendekatan yang lebih bersifat kognitif tentang perubahan 

sikap. Teori ini memberikan penekanan pada persepsi dan pertimbangan 

individu tentang objek, orang, atau ide yang dievaluasinya. Asch, Sherif dan 

Sherif merupakan pelopor teori ini. Menurut teori ini, perubahan sikap 

merpakansuatu penafsiran kembali atau pendefinisian kembali terhadap 

objek. Sikap dijelaskan sebagai suatu daerah posisi dalam suatu skala, yang 

mencakup ruang gerak penerimaan (latitude of acceptance), ruang gerak tidak 

pasti (latitude of noncommitment), dan ruang gerak penolakan (latitude of 

rejection). 

d. Teori Konsistensi (Consistency Theory) 

Teori konsistensi dikembangkan berdasarkan suatu asumsi umum, bahwa 

manusia akan berusaha untuk mewujudkan keadaan yang serasi dalam 

dirinya. Jika terjadi suatu keadaan yang tidak serasi, misalnya terjadi 

pertentangan atara sikap dan tingkah laku, maka manusia akan berusaha 

untuk menghilangkan realita tersebut dengan merubah salah satu: sikap atau 

tingkah laku. 

4. Sikap Kepedulian Siswa 

Sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan afektif suka tidak suka pada 

sesuatu obyek sosial tertentu. Sebagai misal seseorang sadar bahwa mandi itu 
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penting bagi kesehatan badan, meskipun cuaca pagi sangat dingin, maka 

dipaksakan dirinya untuk selalu mandi di waktu pagi setiap hari. Dalam konteks 

ini, orang tersebut mandi karena adanya obyek sosial yang berhubungan dengan 

kesehatan badannya, sehingga demi menjaga kesehatan badan, suka tidak suka, 

meskipun cuaca dingin ia tetap melakukan aktivitas mandi di waktu pagi setiap 

hari.  

 

Ditinjau dari stabilitas kecenderungan afektif pada contoh di atas merupakan 

deskripsi dari “sikap”. Definisi di atas, sesuai dengan definisi sikap yang 

dikembangkan oleh Noeng Muhadjir (Lukman Hakim, 2012) bahwa: Sikap 

merupakan ekspresi afek seseorang pada obyek sosial tertentu yang mempunyai 

kemungkinan rentangan dari suka sampai tak suka. Obyek-obyek sosial tersebut 

dapat beraneka ragam, mungkin orang, mungkin tingkah laku orang, mungkin 

lembaga kemasyarakatan, atau lainnya. Lebih lanjut menurut Noeng Muhadjir 

(1992: 80)  sikap ditinjau dari unsur-unsur pembentuknya dapat dibedakan 

menjadi 3 hal yaitu sikap yang transformatif, transaktif dan transinternal.  

 

Sikap yang transformatif merupakan sikap yang lebih bersifat psikomotorik atau 

kurang disadari. Sikap yang transaksional merupakan sikap yang lebih mendasar 

pada kenyataan obyektif, sedang sikap yang transinternal merupakan sikap yang 

lebih dipedomani oleh nilai-nilai hidup. Di tinjau dari kategori sikap di atas, maka 

sikap seseorang terhadap sesuatu obyek tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai 

yang dianut atau yang melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman 

hidupnya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam 

mental atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu 
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tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya. Dengan demikian 

penanaman nilai-nilai agama Islam sejak dini usia akan berpengaruh terhadap 

sikap anak dikehidupan dewasa nanti. Oleh karenanya penanaman nilai-nilai 

agama Islam kepada anak perlu dilakukan sedini mungkin.  

 

Sikap biasanya dikaitkan dengan perilaku. Perilaku merupakan manifestasi dari 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus lingkungan sosial tertentu. 

Perilaku termasuk dalam domain psikomotor. Dalam pandangan Noeng Muhadjir 

(Lukman Hakim, 2012) perilaku tidak sekedar psikomotor tetapi merupakan 

performance kecakapan. Kecakapan berkaitan dengan aspek-aspek kecepatan, 

ketepatan, dan stabilitas suatu respon atau reaksi terhadap suatu stimulasi 

lingkungan.  

 

Lebih lanjut Noeng Muhadjir dalam Lukman Hakim (2012) mengemukakan 

tinjauannya tentang beberapa jenis kecakapan yang berhubungan dengan 

kesuksesan seseorang dalam menempuh kehidupan, antara lain yaitu: kecakapan 

berempathy (kecakapan yang berhubungan dengan tingkah laku sosial), 

kecakapan intelektual, kecakapan mental (ketahanan atau ketangguhan mental), 

kecakapan dalam mengelola hasrat atau motivasi, dan kecakapan dalam 

bertingkah laku sesuai etika masyarakat (watak baik buruk).  

 

Berdasarkan beberapa jenis kecakapan tersebut di atas, perilaku yang dimaksud 

dalam kajian ini lebih cenderung mengarah pada perilaku yang berhubungan 

dengan kecakapan (performance) dalam bertindak (watak baik dan buruk) sesuai 

ukuran norma(etika/adab) ajaran Islam. Jadi perilaku yang dimaksud disini lebih 

dekat dengan dengan istilah akhlak dalam tinjauan Islam. Sebagai contoh perilaku 
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makan dengan menggunakan tangan kanan dan dengan berdo’a terlebih dahulu 

merupakan perilaku (akhlak) yang sesuai dengan etika.   

(staff.uny.ac.id//1720Penanaman20Nilainilai%20Agama%20Islam%20di%20SDI

T%20Lukman%20Al%20Hakim. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2012. Pukul 

15:30) 

 

5. Sikap Terhadap Mata Pelajaran 

 

Sikap merupakan salah satu tipe karakteristik afektif yang sangat menentukan 

keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran. Menurut Azwar (2000: 23) 

struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang antara lain:  

1. Komponen kognitif 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang 

dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) 

terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.  

2. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. 

Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai 

komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap 

pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang 

komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu. 

3. Komponen konatif 

Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berprilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak/ bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara 

tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk 

mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk 

tendensi perilaku. 

 

Pegukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap seseorang. 

Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang menyatakan sesuatu mengenai 

obyek sikap yang hendak diungkap. Menurut Azwar (2005: 30) faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap terhadap obyek sikap antara lain.  
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1. Pengalaman pribadi untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap. 

Pengalaman pribadi haruslah meningkatkan kesan yang kuat, karena itu sikap 

akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi 

dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

2. Pengaruh orang lain lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu 

cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap 

orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh 

keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan 

orang yang dianggap penting tersebut. 

3. Pengaruh kebudayaan. Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis 

pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai 

sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak 

pengalaman individu-individu masyarakat asuhnya. 

4. Media massa. Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara 

obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Konsep moral dan ajaran dari 

lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan. Tidaklah mengherankan jikalau pada gilirannya konsep tersebut 

mempengaruhi sikap. 

6. Faktor emosional. Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan 

yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

 

Sikap positif siswa terhadap mata pelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengikuti proses pembelajaran 

termasuk dalam proses pembelajaran geografi. Sikap siswa terhadap mata 

pelajaran maksudnya kecenderungan siswa untuk menerima atau menolak 

pelajaran (geografi). Menumbuhkan sikap positif terhadap mata pelajaran geografi 

perlu diperrhatikan agar penyampaian materi geografi dapat diterima dengan cara 

yang menyenangkan, mudah dipahami, dan perlu ditunjukkan bahwa belajar 

geografi dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 

G. Kreativitas Siswa 

 

Kreativitas merupakan istilah yang banyak digunakan baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah. Pada umumnya orang menghubungkan kreativitas dengan 
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pproduk-produk kreasi. Pada hakekatnya, pengertian kreatif berhubungan dengan 

penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan 

menggunakan sesuatu yang telah ada.  

 

Kreativitas adalah sebagai kemampuan mental untuk mencipta, melahirkan 

sesuatu yang baru berupa gagasan-gagasan, ide, atau karya baru yang didasarkan 

pada kemampuan melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang 

sudah ada, dan ciptaan itu bermanfaat bagi kualitas kehidupan manusia. 

Pengertian Kreativitas menurut para ahli. Menurut Munandar (1992:25), 

kreativitas adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan suatu yang 

baru,sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat 

diterapkan dalam pemecahan masalah,atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

 

Supriyadi dalam Rachmawati dan Kurniati (2005:15), mengutarakan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru,baik 

berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah 

ada. Selanjutnya ia menambahkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya ekalasi dalam 

kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, deveransiasi dan 

integrasi antara setiap tahap perkembangan. 

 

Menururt Rhodes dalam Afifah (2007), kreativitas didefenisikan sebagai person, 

process, press product. Keempat P ini saling berkaitan, yaitu pribadi (person) 

yang kreatif yang melibatkan diri dalam  Proses (process) kreatif dan dengan 
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dorongan dan Dukungan (press) dari lingkungan, menghasilkan Produk (product) 

kreatif. 

 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa makna kreativitas adalah 

menciptakan sesuatu produk yang baru, mengkonstruk ide, berpikir kreatif atau 

gagasan-gagasan yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah serta 

menjadi sesuatu yang bermanfaat,dalam proses belajar. Ada bermacam teori 

tentang kreativitas dan masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda dan 

setiap aspek saling mempengaruhi satu sama lain (Sadanah, 2013:41). 

 

1. Ciri-ciri Individu Kreatif 

 

Sund dalam Slameto (2010:147) menyatakan bahwa individu dengan potensi 

kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Hasrat keingintahuan yang cukup besar 

b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru 

c. Panjang akal 

d. Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

e. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit 

f. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan 

g. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas 

h. Berfikir fleksibel 

i. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung member jawaban 

lebih banyak 

j. Kemampuan membuat anilisis dan sintesis 

k. Memiliki semangat bertanya serta meneliti 

l. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik 

m. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas  

 

Diuraikan oleh Munandar (1999: 34), ciri-ciri kreativitas yang bersumber dari 

teori Renzulli yang meliputi: 

(1) dorongan ingin tahu besar, (2) sering mengajukan pertanyaan yang baik, 

(3) memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, (4) bebas 

dalam menyatakan pendapat, (5) mempunyai rasa keindahan, (6) menonjol 
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dalam salah satu bidang seni, (7) mempunyai pendapat sendiri dan dapat 

mengungkapkannya tidak  mudah terpengaruh oleh orang lain, (8) rasa 

humor tinggi, (9) daya imajinasi kuat, (10) keaslian (orisinalitas) tinngi 

(tampak dalam ungkapan gagasan,karangan dan sebagainya; dalam 

pemecahan masalah menggunakan cara-cara orisinil,yang jarang 

diperlihatkan anak-anak lain, (11) dapat bekerja sendiri, (12) senang 

mencoba hal-hal yang baru, (13) kemampuan mengembangkan atau merinci 

suatu gagasan (kemampuan elaborasi). 

 

Sehubungan dengan pendapat di atas kreativitas berarti adalah kemampuan 

membuat atau menciptakan suatu karya yang dalam proses membuat karya itu 

seseorang dibekali, rasa ingin tahu, memiliki banyak gagasan untuk memecahkan 

masalah, mengungkapkan ide sendiri tidak terpengaruh oleh orang lain, mencoba 

sesuatu yang baru, yang orisinil dan bermanfaat bagi orang lain. 

 

2. Teori-teori kreativitas 

Afifah (2007) mengemukakan bahwa akses terhadap bidang (acces to afield) 

dapat dilakukan dengan cara memberikan pengakuan terhadap kreativitas 

seseorang yang sedang berkarya dibidangnya, membina hubungan baik dengan 

para pakar dan orang yang relevan dibidangnya, membantu individu yang 

menunjukan individu yang menunjukan minat dan bakat kreatifnya dibidang 

seni,membina hubungan dengan lembaga-lembaga terkait melalui programnya. 

 

Teori yang melandasi pengembangan kreativitas, menurut Basuki (2010) dapat 

dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. 

1. Teori psikoanalisis 

Pribadi yang kreatif dipandang sebagai seorang yang pernah mengalami 

traumatis, yang dapat memunculkan gagasan-gagasan yang disadari dan tidak 
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disadari, serta bercampur menjadi satu antara pemecahan yang inovatif dan 

trauma. Teori ini terdiri dari: 

a. Teori  Sigmund Freud 

Freud menjelaskan proses kreatif dan mekanisme pertahanan (defence 

machanism), Freud percaya bahwa, meskipun kebanyakan mekanisme 

pertahanan menghambat tindakan kreatif, namun mekanisme sublimasi 

justru merupakan penyebab utama kreativitas 

b. Teori Ernst Kris  

Ernst Kris (1900-1957) menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi 

(beralih keprilaku sebelumnya yang akan memberi kepuasan, jika prilaku 

sekarang tidak tidak berhasil atau tidak memberi kepuasan) juga sering 

muncul dalam tindakan kreatif. 

c. Teori Carl Jung 

Carl Jung (1875-1967) percaya bahwa dalam ketidak sadaran 

(ketidaksadaran kolektif) memainkan peranan yang amat penting dalam 

pemunculan kreativitas tingkat tinggi. Dari ketidaksadaran kolektif ini 

timbul penemuan,teori,seni dan karya-karya baru lainnya. 

2. Teori humanistik 

Teori Humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis 

pada tingkat tinggi, teori humanistik antara lain: 

a. Teori Maslow 

Abraham Maslow (dalam Basuki, 2010) berpendapat bahwa manusia 

mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan 

yaitu kebutuhan fisik atau biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 
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akan rasa memiliki (sense of belonging) dan cinta, kebutuhan akan 

penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri, 

kebutuhan estetik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai urutan 

hierarki. Keempat kebutuhan pertama disebut kebutuhan “deficiency”. 

Kedua kebutuhan berikutnya (aktualisasi diri dan estetik atau transendensi) 

disebut kebutuhan “being”. Proses perwujudan diri berkait erat dengan 

kreativitas. Bila bebas dari neurosis, orang yang mewujudkan dirinya 

mampu memusatkan dirinya pada yang hakiki. 

b. Teori Rogers 

Carl Rogers (dalam Basuki, 2010), tiga kondisi internal dari pribadi yang 

kreatif yakni keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk 

menulai situasi patokan pribadi seseorang (internal locus of evaluation), 

kemampuan untuk bereksperimen. Ketiga ciri atau kondisi tersebut 

merupakan dorongan dari dalam (internal press) untuk berkreasi. 

 

3. Teori cziksentmihalyi 

Menurut teori ini ciri tumbuhnya kreativitas pada individu yakni predisposisi 

genetis (genetic predisposition),mempunyai minat pada usia dini pada ranah 

tertentu sehingga mencapai kemahiran dan keunggulan kreativitas; 

mempunyai akses terhadap suatu bidang dengan adanya sarana dan prasarana 

serta adanya pembina atau mentor dalam bidang yang diminati sangat 

membantu pengembangan bakat; access to a field (kemampuan berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan teman sejawat, tokoh-tokoh penting dalam bidang 

yang digeluti, memperoleh informasi yang terakhir, mendapatkan kesempatan 
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bekerja sama dengan pakar-pakar dalam bidang yang diminati sangat penting 

untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari orang-orang penting). 

 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas sesorang dapat 

timbul dari psikologis (usaha sadar atau tidak sadar) sesorang, atau berdasarkan 

pemenuhan kebutuhan yang mengahsilkan suatu kreativitas,dan kreativitas juga 

dapat timbul dari genetik, serta adanya akses terhadap orang-orang di sekitarnya. 

Orang-orang yang kreatif ditandai dengan adanya kemampuan yang luar biasa 

dalam menyesuaikan diri pada setiap situasi dan melakukan apa yang perlu untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

H. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian bahwa pendekatan Science, 

technology, and society dalam pembelajaran geografi dapat meningkatkan 

penguasaan konsep terhadap materi, sikap kepedulian siswa, dan kreativitas siswa.  

 

Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut. 
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