
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Sains-Teknologi-Masyarakat (STM) 

 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris “science technology society (STS)”, yaitu, suatu usaha untuk 

menyajikan IPA dengan mempergunakan masalah-masalah  dari dunia nyata. 

STM dalah suatu pendekatan yang mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu 

tujuan, topik/masalah yang akan dieksplorasi, strategi pembelajaran, evaluasi 

dan persiapan/kinerja guru (Iskandar, 1997:17). Sedangkan STM yang 

dikemukakan oleh Penn (dalam Nurohman, 2012:9) merupakan  

”an interdisciplinary approach which reflects the widespread realization that 

in order to meet the increasing demands of a technical society, education 

must integrate across disciplines” dengan demikian, pembelajaran dengan 

pendekatan STM haruslah diselenggarakan dengan cara mengintegrasikan 

berbagai disiplin (ilmu) dalam rangka memahami berbagai hubungan yang 

terjadi di antara sains, teknologi dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa 

pemahaman kita terhadap hubungan antara sistem politik, tradisi masyarakat 

dan bagaimana pengaruh sains dan teknologi terhadap hubungan-hubungan 

tersebut menjadi bagian yang penting dalam pengembangan pembelajaran di 

era sekarang ini. 
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Trowbridge dan Byee (1990:53), juga mengemukakan bahwa hubungan 

antara sains dan teknologi dengan tujuan sebagai berikut. Sains diawali 

dengan pertanyaan tentang gejala alam semesta dan teknologi diawali dari 

masalah tentang adaptasi manusia dengan lingkungannya. Pertanyaan dalam 

sains akan terjawab dengan penggunaan teknologi yang ada sehingga 

menghasilkan penjelasan fenomena-fenomena alam, sebaliknya, persoalan 

pada teknologi juga akan terpecahkan dengan metode inkuiri dan dibantu 

dengan teknologi yang ada, jadi dalam sains manusia berusaha memahami 

lingkungan dan dalam teknologi manusia berusaha mengontrolnya. 

 

Pendidikan sains dengan menggunakan pendekatan STM adalah suatu bentuk 

pengajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep-konsep 

sains saja tetapi juga menekankan pada peran sains dan teknologi di dalam 

berbagai kehidupan masyarakat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

sosial terhadap dampak sains dan teknologi yang terjadi di masyarakat 

(Prayekti, 2002: 777).  

 

Tiga landasan penting dari pendekatan STM, yaitu  adanya keterkaitan yang 

erat antara sains, teknologi, dan masyarakat, proses belajar mengajar, 

pandangan konstruktivisme, yang pada pokoknya menggambarkan bahwa 

pelajar membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi 

dengan lingkungan, yang terdiri atas ranah pengetahuan, ranah sikap, ranah 

proses sains, ranah aktivitas, dan ranah hubungan dan aplikasi (Hidayat dalam 

Rusmansyah & Irhasyuarna, 2003: 100). 
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Pembelajaran dengan pendekatan STM  mengembangkan materi dalam 

lingkup yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

  

            Gambar 2. Hubungan antara ilmu pengetahuan, Teknologi dan  

masyarakat  

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sains, teknologi, dan masyarakat sangat 

erat hubungannya. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial (masyarakat), 

lingkungan alam (dipelajari dengan sains), dan lingkungan buatan 

(teknologi). Teknologi ini diciptakan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutukan hidupnya. Teknologi dan sains saling melengkapi sebab sains 

merupakan pengetahuan yang sistematis tentang alam sedangkan teknologi 

merupakan metode sistematis yang dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Robert dan Rustam, 2000:9). 

 

Menurut Rusymansyah (2000: 3), tujuan pendekatan STM secara umum 

antara lain adalah : 

1)  Peserta didik mampu menghubungkan realitas sosial dengan topik 

 pembelajaran di dalam kelas 

2) Peserta didik mampu menggunakan berbagai jalan/ perspektif untuk 

mensikapi berbagai isu/ situasi yang berkembang di masyarakat 

berdasarkan pandangan ilmiah 

SAINS 

TEKNOLOGI MASYARAKAT 
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3) Peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang   

memiliki tanggung jawab sosial. 

 

Menurut Yager (dalam Arnie, 2004:14) program STM pada umumnya 

memiliki karakteristik/ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan 

dampak. 

2. Penggunaan sumber daya setempat untuk mencari informasi yang dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah. 

3. Ke ikut sertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan  sehari-

hari. 

4. Fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa. 

5. Suatu pandangan bahwa isi dari sains bukan hanya konsep-konsep saja 

yang harus dikuasai siswa dalam tes. 

6. Penekanan pada kesadaran karir yang berkaitan dengan sains dan 

teknologi. 

7. Kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara dimana ia 

mencoba untuk memecahkan isu-isu yang telah diidentifikasi. 

8. Identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak dimasa depan. 
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Sedangkan tahapan dalam pendekatan STM menurut Asyari (2006:12 ) yaitu,  

a. Tahap invitasi:  

Pada tahap ini guru merangsang peserta didik mengingat atau 

menampilkan kejadian-kejadian yang ditemui di masyarakat baik melalui 

media cetak maupun media elektronik yang dapat merangsang siswa untuk 

bisa ikut mengatasinya. 

b. Tahap eksplorasi:  

Pada tahap ini siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha untuk 

mencari jawaban sementara yang telah dibuat dengan mencari data dari 

berbagai sumber informasi (buku, koran, majalah, lingkungan, nara 

sumber, instansi terkait, atau melakukan percobaan) hasil yang diperoleh 

peserta didik hendaknya berupa hasil analisis dari data yang diperoleh. 

c. Tahap penjelasan dan solusi:  

Pada tahap ini peserta didik diajak untuk mengkomunikasikan gagasan 

yang diperoleh dari analisis informasi yang didapat, menyusun suatu 

konsep baru, meninjau dan mendiskusikan solusi yang diperoleh. Sehingga 

untuk memantapkan konsep yang diperoleh siswa tersebut guru perlu 

memberikan umpan balik/peneguhan. 

d. Tahap penentuan tindakan:  

Pada tahap ini siswa diajak untuk membuat suatu keputusan dengan 

mempertimbangkan penguasaan konsep sains dan keterampilan yang 

dimiliki untuk berbagai gagasan dengan lingkungan, atau dalam 

kedudukan peserta didik sebagai pribadi atau sebagai masyarakat. 
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Pengambilan tindakan ini diantaranya dapat berupa kegiatan pengambilan 

keputusan, penerapan pengetahuan, membagi informasi, dan gagasan.  

 

Menurut Hamid (2008:4), nilai positif  yang merupakan sasaran utama 

pendekatan STM antara lain adalah :  

1. Melalui pendekatan STM membuat pengajaran sains lebih bermakna 

karena langsung  berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam 

kehidupan sehari-hari dan membuka wawasan siswa tentang peranan sains 

dalam kehidupan nyata. 

2. STM dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan 

konsep, keterampilan proses, kreativitas dan sikap menghargai produk 

teknologi serta tanggung jawab atas masalah yang timbul di lingkungan. 

3. Pendekatan STM yang berorientasi pada “hand on activities” membuat 

siswa dapat menikmati kegiatan-kegiatan sains dengan perolehan 

pengetahuan yang tidak mudah terlupakan dengan demikian dapat juga 

digunakan untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran sains.  

4. STM dapat memperluas wawasan siswa tentang keterkaitan sains dengan 

bidang studi lain. Hal ini dapat terwujud karena dalam memecahkan 

permasalahan alam di lingkungan, siswa tidak hanya mempelajari bidang 

sains saja melainkan perlu berbagai bidang studi yang lain misalnya IPS, 

matematika dan lain lain. Dengan demikian mereka akan menyadari 

perlunya pemahaman ilmu secara holistik/menyeluruh sehingga terhindar 

dari sikap skeptis atau pandangan yang sempit. 

5. Lewat pendekatan STM dapat pula dikembangkan pembelajaran terpadu 

atau ”integrated learning, across curiculum” atau lintas bidang studi. 
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Poedjiadi (2005:174)  menjelaskan tentang hasil penelitian 

National Science Taecher Association (NSTA) tahun 1985-1986 di Iowa 

Amerika terhadap pelaksanaan program-program STM ditemukan adanya 

perbedaan antara peserta didik yang mengikuti program STM dan yang tidak, 

antara lain di bawah ini : 

Cara Biasa 
 

STM 

Kaitan Dan Aplikasi Bahan Pelajaran 

Peserta didik tidak melihat nilai atau manfaat 

yang mereka pelajari. 

 

 

Peserta didik tidak dapat menghubungkan 

sains yang dipelajari dengan teknologi masa 

kini. 

 

Peserta didik dapat menghubungkan yang 

mereka pelajari dengan kehidupan sehari 

hari. 

 

Peserta didik memperhatikan 

perkembangan teknologi dan melalui fakta 

tersebut malihat manfaat dan relevansi 

konsep sains dengan teknologi. 

Kreativitas 

Peserta didik kurang memiliki kemampuan 

bertanya. 

 

Peserta didik tidak efektif dalam 

mengidentifikasi sebab-akibat dari situasi 

tertentu 

 

Peserta didik lebih banyak bertanya, dan 

seringkali memberikan pertanyaan yang di 

luar dugaan guru. 

 

Peserta didik terampil dalam 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab 

dan efek hasil observasi dan kegiatan 

tertentu. 

Sikap  

Peserta didik hanya memiliki sedikit ide-ide. 

Minat peserta didik terhadap sains menurun 

dengan menaiknya tingkat. 

 

Sains menurunkan rasa ingin tahu. 

Guru dianggap sebagai pemberi informasi. 

Peserta didik melihat sains untuk dipelajari 

 

Peserta didik terus menerus memiliki ide. 

Minat peserta didik bertambah dari tingkat 

ke tingkat. 

 

Peserta didik ingin tahu tentang dunia fisik. 

Guru dianggap sebagai fasilitator. 

Peserta didik melihat sains sebagai alat 

untuk menyelesaikan masalah. 

Proses 

Peserta didik melihat proses sains sebagai 

keterampilan yang dimiliki ilmuwan. 

 

Peserta didik melihat proses sains sebagai 

sesuatu untuk dipraktekkan karena 

merupakan syarat. 

 

Peserta didik melihat proses sains sebagai 

ketrampilan yang dapat mereka gunakan. 

 

Peserta didik melihat proses sains sebagai 

keterampilan yang perlu dikembangkan 

untuk kebutuhan mereka sendiri. 

Pengetahuan/konsep 

Pengetahuan diperlukan untuk 

melaksanakan test. 

Pengetahuan hanya dipandang sebagai hasil 

belajar. 

Retensi berlangsung singkat. 

Peserta didik melihat pengetahuan sains 

sebagai sesuatu yang diperlukan. 

Pengetahuan dipandang sebagai bekal untuk 

menyelesaikan masalah. 

Peserta didik lebih lama melupakan 

informasi yang diperoleh, dan dapat 

melaksanakan trsansfer belajar dengan baik 
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B.  Hasil Belajar 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses 

belajar (Dimyati dan Mujiono, 2002:3).  Sedangkan hasil belajar menurut 

(Reigeluth, 1983:37) dapat digunakan sebagai pengaruh yang memberikan 

suatu ukuran nilai dari metode (strategi) alternatif dalam kondisi yang 

berbeda. Hasil belajar sangat erat kaitannya dengan belajar atau proses 

belajar. Hasil belajar pada sasarannya dikelompokkan dalam dua kelompok 

yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu pengetahuan tentang fakta, prosedur, pengetahuan konsep, dan 

keterampilan untuk berinteraksi (Sardiman, 2009:35). 

Berakhirnya suatu proses pembelajaran, maka siswa memperoleh hasil 

belajar. Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang 

disampaikan. Dengan kata lain, hasil belajar merupakan bukti adanya proses 

pembelajaran antara guru dan siswa. Hasil belajar yang bisa diperoleh siswa 

setelah pembelajaran dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelek, 

keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Kelima hasil belajar tersebut 

merupakan kapabilitas siswa.  Kapabilitas siswa tersebut berupa: 

1.   Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  Pemilihan informasi 

verbal memungkinkan individu berperanan dalam kehidupan. 



17 
 

2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep 

dan lambang.  Keterampilan intelek ini terdiri dari diskriminasi jamak, 

konsep konkret dan definisi, dan prinsip. 

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan    

aktivitas kognitifnya sendiri.  Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5.  Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan    

 penilaian terhadap obyek tersebut (Gagne, 1979:51). 

 

Menurut Uno (2006:35), tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah 

satu kawasan dari taksonomi pembelajaran. Krathwohl, Bloom, dan Masia 

(1973:38) memilah taksonomi pembalajaran dalam tiga kategori yaitu : 

1. Ranah kognitif, merupakan kemampuan yang berhubungan dengan 

berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah, seperti pengetahuan 

komprehensif, aplikatif, sintesis, analisis, dan pengetahuan evaluatif. 

Aspek kognitif membahas tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan 

proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat 

yang lebih tinggi yaitu evaluasi. 

2. Ranah afektif,  kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat, 

dan apresiasi. Adapun tingkat afektif dari yang paling sederhana ke yang 

kompleks, yaitu kemauan menerima, menanggapi, berkeyakinan, 

penerapan karya, serta ketekunan dan ketelitian. 
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 3. Ranah psikomotorik, mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) yang bersifat manual atau motorik. Adapun tingkatan 

dari psikomotorik dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, yaitu 

persepsi, kesiapan melakukan suatu kegiatan, mekanisme, respon 

terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. 

 

Untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa dipergunakan tes hasil 

belajar.  Terdapat beberapa tes yang dilakukan guru, diantaranya: uji blok, 

ulangan harian, tes lisan saat pembelajaran berlangsung, tes mid semester dan 

tes akhir semester.  Hasil dari tes tersebut berupa nilai-nilai yang pada 

akhirnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran 

yang terjadi.  Tes ini dibuat oleh guru berkaitan dengan materi yang telah 

diajarkan. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar.  Hasil 

belajar setiap siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas.  

Bahan mentah hasil belajar terwujud dalam lembar-lembar jawaban soal 

ulangan atau ujian dan yang berwujud karya atau benda.  Semua hasil belajar 

tersebut merupakan bahan yang berharga bagi guru dan siswa. Bagi guru, 

hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk melakukan perbaikan tindak 

mengajar atau evaluasi.  Bagi siswa, hasil belajar tersebut berguna untuk 

memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut (Anderson, 2000: 67-68). 
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Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Syah 

(2004:69), faktor yang mempengaruhi hasil belajar dirumuskan kedalam tiga 

kelompok yaitu : 

1. Faktor internal siswa yang meliputi aspek fisiologi dan aspek psikologis  

( intelegensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa). 

2. Faktor eksternal siswa yang meliputi lingkungan sosial dan lingkungn non 

sosial. 

3. Faktor-faktor pendekatan belajar. 

Menurut Roesyiatiashy ( dalam Ilyas, 2004:173) juga menyebutkan bahwa    

faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah pribadi siswa, 

guru, sekolah sesuai instuisi dan faktor-faktor situasional. Dengan 

demikian hasil belajar siswa tidak hanya bergantung kepada individu siswa 

tersebut, tetapi juga bergantung pada beberapa faktor ekternal yang 

mempengaruhi. 

 

C.  Kemampuan Afektif 

 

Menurut Muslich (2011:163), kemampuan lulusan suatu jenjang pendidikan 

sesuai dengan tuntutan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mencakup 3 ranah, yaitu kemampuan berpikir, keterampilan 

melakukan pekerjaan, dan perilaku. Selanjutnya, Yamin (2010:250) juga 

mengemukakan bahwa seorang guru harus menilai kemampuan siswa dalam 

tiga aspek, dan tidak hanya terfokus pada tataran kognitif saja. Menurut 

Yamin (2010:9) kemampuan afektif yaitu kemampuan yang berkaitan dengan 

perasaan, emosi, sikap, derajat, penerimaan atau penolakan terhadap suatu 
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objek. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor 

dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki 

minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasa senang 

mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga  dapat mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal. 

 

Secara umum aspek sikap/afektif yang perlu dinilai dalam proses 

pembelajaran terhadap berbagai mata pelajaran mencakup hal-hal berikut  

1. Penilaian sikap terhadap materi pelajaran;  

2. Penilaian sikap terhadap guru;  

3.  Penilaian sikap terhadap proses pembelajaran;  

4. Penilaian sikap yang berhubungan dengan nilai atau norma yang   

berhubungan dengan suatu materi pelajaran;  

5. Penilaian afektif yang berhubungan dengan kompetensi afektif lintas 

kurikulum yang  relevan dengan mata pelajaran (Haryati, 2010:62). 

Kartwohl & Bloom membagi ranah afektif menjadi lima aspek, yaitu:   

      Penerimaan, Tanggapan, Penilaian, Pengelolaan, dan Penghayatan 

(karakterisasi). 

1.  Penerimaan  

Meliputi penerimaan secara pasif terhadap suatu masalah, situasi, gejala, 

nilai, dan keyakinan. Contoh kata kerja operasional yang biasa digunakan 

untuk mengukur aspek penerimaan adalah memilih, mengikuti, meminati, 

memberi, dan sebagainya. 
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 2. Tanggapan 

Berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau 

merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

masyarakat. Contoh kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk 

mengukur aspek tanggapan adalah mengajukan, melaporkan, 

menampilkan, mendukung, dan sebagainya. 

3.  Penilaian 

Berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus 

tertentu. Contoh kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk 

mengukur aspek penilaian adalah meyakini, mengusulkan, menekankan, 

meyakinkan, dan sebagainya. 

4.  Pengelolaan  

Meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi suatu sistem nilai. Contoh kata 

kerja operasional yang biasa digunakan untuk mengukur aspek 

pengelolaan adalah mempertahankan, mengubah, memadukan, membentuk 

pendapat, dan sebagainya. 

5.  Penghayatan  

Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Contoh kata kerja 

operasional yang biasa digunakan untuk mengukur aspek penghayatan 

adalah mendengarkan, memecahkan, mempengaruhi, dan sebagainya 

(Mutadi, 2011:7). 
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Peran strategi dalam pembelajaran afektif dapat membangun nilai-nilai 

sebagai berikut : 

1. Kejujuran : peserta didik harus belajar menghargai kejujuran  dalam 

berinteraksi dengan orang lain. 

2. Integritas : peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai, misalnya 

moral dan artistik. 

3. Adil : peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang mendapat 

perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan. 

4. Kebebasan : peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis  

memberi kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada 

semua orang (Fuad, 2012:7). 

 

Kesulitan dalam pembelajaran afektif antara lain : 

1. Selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, 

keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran disekolah 

ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual (kemampuan kognitif). 

2. Sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat 

memengaruhi perkembangan sikap seseorang. 

3. Keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. 

4. Pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang 

menyuguhkan aneka pilihan program acara, berdampak pada 

pembentukan karakter anak (Sanjaya, 2009:286-287). 
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Kata-kata kerja operasional yang digunakan untuk mengukur jenjang 

kemampuan dalam ranah afektif. 

Tabel 1. Kata kerja ranah afektif 

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati 

Memilih 

Mempertanyakan 

Mengikuti 

Memberi 

Menganut 

Mematuhi 

Meminati 

 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 

Mengompromikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Mengatakan 

Memilah 

Menolak 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 

Meyakinkan 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Mengusulkan 

Menekankan 

Menyumbang 

Menganut 

Mengubah 

Menata 

Mengklasifikasikan 

Mengombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Membentuk pendapat 

Memadukan 

Mengelola 

Menegosiasi 

Merembuk 

Mengubah perilaku 

Berakhlak mulia 

Mempengaruhi 

Mendengarkan 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 

          (Depdiknas, 2008: 9). 
 

 


