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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

 

Sains Teknologi Masyarakt (STM) merupakan gabungan dari tiga konsep yang 

berkembang dalam kehidupan manusia dewasa saat ini. Dengan alasan berbagai 

hal, ketiga konsep ini dijadikan sebuah model dalam proses pembelajaran. Secara 

logika, keterkaitan antara ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut: “Sains” 

dipelajari didorong oleh keingintahuan manusia terhadap suatu fenomena alam 

atau kehidupan melalui proses kelimuan menghasilakan alat yang disebut dengan 

teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk mefasilitasi kebutuhan manusia. 

Teknologi sebagai produk keilmuan yang berbentuk alat, digunakan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Namun ketika 

teknologi itu sendiri ada, maka muncul persoalan baru yang menuntut masyarakat 

sebagai pengguna untuk mengetahui pengetahuan. 

 

Sains atau ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata science 

dalam bahasa inggris, atau scire dalam bahasa latin yang artinya mengetahui.  
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Poedjiadi ( 2010 : 99) mengatakan bahwa: 

“ Istilah Sains Teknologi Masyarakat diterjemahkan dari bahasa 

Inggris “Science Techology Society (STS)”, yaitu pada awalnya 

dikemukakan oleh John Ziman dalam bukunya Teaching and Lerning about 

Science and Society. Pembelajaran Science Technology Society berarti 

menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. 

jadi, dalam pembelajaran menggunakan sains teknologi masyarakat bahwa 

teknologi dapat digunakan sebagai penghubung/penerapan antara sains dan 

masyarakat sehingga siswa dapat memahami apa yang telah dipelajari”.  

 

Model pembelajaran sains teknologi masyarakat menurut Poedjiadi (2010: 123) 

yaitu: 

“ Model pembelajaran sains teknologi masyarakat yang mengaitkan antara 

sains dan teknologi serta manfaat bagi masyarakat. Tujuan pembelajaran ini 

ialah untuk membentuk individu yang memiliki literasi sains dan teknologi 

serta memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan lingkungan”.  

 

Glen (2005: 385) menyatakan bahwa STM dipandang sebagai proses 

pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan  konteks pengalaman manusia. 

Dalam model ini siswa diajak untuk  meningkatkan kreatifitas, sikap ilmiah, 

menggunakan  konsep, dan proses sains dalam kehidupan sehari-hari.   

 

Menurut Poedjiadi (dalam Sadia, 1998: 2), pendidikan Sains (IPA) di sekolah 

perlu direformasi dan diarahkan menuju penciptaan masyarakat yang memiliki 

literasi sains dan teknologi. Tujuan pendidikan sains di sekolah SLTP tidak 

semata-mata menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih daripada itu membentuk individu siswa 

yang memiliki literasi sains dan teknologi. Siswa yang memiliki literasi sains dan 

teknologi adalah siswa yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang fakta, 

konsep, prinsip, dan teori sains serta kemampuan mengaplikasikannya, mampu 

mengambil keputusan berdasarkan konsep, prinsip, dan teori-teori ilmiah; mampu 
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memilah dan memilih teknologi serta mengantisipasi dampak negatifnya, dan 

mampu mengembangkan karyanya di masa depan.  

 

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa model STM adalah 

suatu pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengetahui, dimana ilmu (sains) 

dapat menghasilkan teknologi untuk perbaikan lingkungan sehingga bermanfaat 

bagi masyarakat, dan bagaimana situasi sosial atau isu yang berkembang di 

masyarakat mengenai lingkungan dan teknologi mempengaruhi perkembangan 

sains dan teknologi yang memberikan sumbangan terbaru bagi ilmu pengetahuan. 

 

a. Model STM pada Pendekatan Konstruktivisme 

 

Konstruktivisme merupakan cara belajar yang menekankan peranan siswa dalam 

membentuk pengetahuannya sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator 

yang membantu keaktifan siswa tersebut dalam membentuk pengetahuannya. 

Utomo ( 2010 ) menyatakan model STM merupakan sebuah model pembelajaran 

yang merujuk pada pendekatan konstruktivisme.  

 

Muhammad (2009) dalam teori yang dikenal dengan constructivist theories of 

leraning menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasi 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisi aturan-aturan itu apabila tidak lagi sesuai. Perkembangan 

konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan 

Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif kearah 

perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai 

bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses 
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ketidakseimbangan (dissequilibrium). Selain itu, Jean Piaget dan Vygotsky  juga 

menekankan pada pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dan dengan 

menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kelompok akan dapat 

meningkatkan pengubahan secara konseptual. 

 

Hakekat dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menjadikan 

informasi itu miliknya sendiri. Pengetahuan tidak dapat begitu saja dipindahkan 

dari otak seseorang (guru) ke kepala orang lain (siswa). Siswa sendiri yang harus 

mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap 

pengalaman-pengalaman mereka. Tanpa pengalaman, seseorang tidak dapat 

membentuk pengetahuan. Pengalaman disini tidak harus pengalaman fisik, tetapi 

bisa diartikan juga pengalaman kognitif dan mental. Banyaknya siswa yang salah 

menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya (misconseptions), menunjukkan 

bahwa pengetahuan itu tidak dapat begitu saja dipindahkan, melainkan harus 

dikonstruksikan atau paling sedikit diinterpretasikan sendiri oleh siswa. 

 

Pembelajaran menurut konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan 

siswa dalam mengkoordinasikan pengalaman mereka dengan cara mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungannya. Tujuan 

pendidikan konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki 

kemampuan berpikir untuk menyelesaikan tiap persoalan yang dihadapi.  

konstruktivisme dalam pembelajaran, yang dewasa ini sedang diminati para 

pendidik dan dijadikan dasar pembelajaran melalui model STM. 
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b. Tujuan Model STM 

 

Tujuan model STM adalah untuk membentuk individu yang memiliki literasi 

sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan 

lingkungannya. model STM dilandasi oleh tiga hal penting yaitu: 

1. Adanya keterkaitan yang erat antara sains, teknologi dan masyarakat. 

2. Proses belajar-mengajar menganut pandangan konstruktivisme, yang pada 

 pokoknya menggambarkan bahwa anak membentuk atau membangun 

pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan. 

3. Dalam pengajarannya terkandung lima ranah, yang terdiri atas ranah 

pengetahuan, ranah sikap, ranah proses sains, ranah kreativitas, dan ranah 

hubungan dan aplikasi 

 

Purwanto,(2008: 6) Berdasarkan pengertian STM sebagaimana diungkapkan di 

bagian sebelumnya, maka dapat diungkapkan bahwa yang menjadi tujuan model 

STM adalah untuk  menghasilkan lulusan yang cukup  mempunyai  

bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang 

masalah-masalah dalam masyarakat dan sekaligus dapat mengambil  

tindakan  sehubungan dengan keputusan yang diambilnya (NSTA, 1991).  

 

Menurut Poedjiadi (2005 : 123) bahwa: 

“ Tujuan dari pendekatan STM adalah untuk membentuk individu yang 

memiliki literasi sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap 

masalah masyarakat dan lingkungannya. seseorang yang memiliki literasi 

sains dan teknologi, adalah yang memiliki kemampuan menyelesaikan 

masalah menggunakan konsep-konsep sains yang diperoleh dalam 

pendidikan sesuai jenjangnya, mengenal produk teknologi yang ada di 

sekitarnya beserta dampaknya, mampu menggunakan produk teknologi dan 

memeliharanya, kreatif membuat hasil teknologi yang disederhanakan dan 

mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai”.  
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Lebih lanjut, Rusmansyah (2006 : 3)  menyatakan: 

“ Tujuan pendekatan STM ini secara umum adalah agar para peserta didik 

mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga ia mampu mengambil 

keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat dan 

sekaligus dapat mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang 

diambilnya” . 

 

 

Berdasarkan pendapat Poedjiadi dan Rusmansyah di atas dapat disimpulkan 

tujuan pendekatan STM adalah: 

1. Peserta didik mampu menghubungkan realitas sosial dengan topic 

     pembelajaran di dalam kelas 

2. Peserta didik mampu menggunakan berbagai jalan/perspektif untuk mensikapi 

berbagai isu/situasi yang berkembang di masyarakat berdasarkan pandangan 

ilmiah 

3. Peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang 

memiliki tanggung jawab sosial. 

 

Menurut  Prasetyo (2006: 432), salah satu tujuan dari model STM adalah agar 

sekolah mengacu pada kurikulum yang dikaitkan dengan masalah-masalah sehari-

hari yang ada di masyarakat sebagai dampak dari penerapan teknologi. 

 

Maronta  (2002: 47) menyatakan bahwa penempatan pembelajaran sains dalam 

suatu konteks lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan 

teknologi akan membuat sains dan teknologi lebih dekat dan relevan dengan 

kehidupan nyata semua siswa. Tujuan utama pendidikan sains dengan model STM 

adalah Mempersiapkan siswa menjadi warga negara dan warga masyarakat yang 

memiliki suatu kemampuan dan kesadaran untuk: 
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1). Menyelidiki, menganalisa, memahami, dan menerapkan konsep-konsep/ 

prinsip-prinsip dan proses sains dan teknologi pada situasi nyata. Dalam 

hakikatnya pembelajarn model STM terutama dalam fisika adalah suatu 

pembelajaran yang mengaitkan antara isu/masalah yang ada dalam keterkaitannya 

antara sains, teknologi dan masyarakat. Untuk itu dalam model pembelajaran ini 

siswa diharapkan mampu menelidiki, menganalisi dan memahami isu/masalah 

tersebut. 

2).Melakukan perubahan. 

Pembelajaran model STM merupakan model pembelajaran yang 

menjembatani anata sains, teknologi, dan masyarakat sehingga dengan 

adanya model pembelajaran ini siswa mampu melakukan perubahan dalam 

pembelajaran sehari-hari terutama pmata pelajaran fisika. 

3). Membuat keputusan-keputusan yang tepat dan mendasar tentang 

isu/masalah-masalah yang sedang dihadapi yang memiliki komponen sains dan 

teknologi. Dalam pembelarannya siswa diusahakan mampu mengambil keputusan 

mengenai isu/masalah-masalah yang ada dalam kaitannya dengan sains teknologi 

masayarakat. 

4). Merencanakan kegiatan-kegiatan baik secara individu maupun kelompok 

dalam rangka pengambilan tindakan dan pemecahan isu-isu atau masalah 

masalah yang sedang dihadapi. Perencanaan kegiatan dalam pengambilan 

keputusan dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok 

sehingga nantinya siswa dapat memahami mata pelajaran tersebut dan dapat 

menerapkannya di lingkungan kehidupan sehari-hari. 

5). Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan tindakannya. 
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Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, maka dapat disederhanakan 

bahwa model STM dikembangkan dengan tujuan agar:  

a) peserta didik mampu menghubungkan realitas sosial dengan topik 

   pembelajaran di dalam kelas,  

b) peserta didik mampu menggunakan berbagai jalan/prespektis untuk 

menyikapi berbagai isu/situasi yang berkembang di masyarakat  

berdasarkan pandangan ilmiah, dan 

c) peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang 

memiliki tanggungjawab sosial. 

 

c. Karakteristik Model STM 

 

Berdasarkan dengan tujuan model STM, Heath seperti yang di kutip oleh La 

Maronta Golib menyatakan bahwa secara operasional pembelajaran dengan model 

STM memiliki karakteristik, yaitu: 

1) Diawali dengan isu-isu/ masalah-masalah yang sedang beredar serta relevan 

dengan ruang lingkup isi/materi pelajaran dan perhatian, minat, 

atau kepentingan siswa. 

2) Mengikutsertakan siswa dalam pengembangan sikap dan keterampilan dalam 

pengambilan keputusan serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan 

informasi tentang isu-isu sains dan teknologi 

3) Mengintegrasikan belajar dan pembelajaran dari banyak ruang lingkup 

kurikulum 

4) Memperkembangkan literasi sains, teknologi , dan sosial. 
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Menurut Fajar ( 2004: 25-26) program STM pada umumnya memiliki 

karakteristik/ ciriciri 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) keikutsertaan 

yang aktif dari siswa dalam mencari informasi yang dapat diterapkan 

 untukmemecahkan masalah-masalah dalam kehidupan seharihari, 4) Fokus 

kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa, 5) suatu pandangan 

bahwa isis daripada sains bukan hanya konsep-konsep saja yang harus 

dikuasi 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, dan 8) identifikasi bagaimana 

sains dan teknologi berdampak dimasa depan. 

 

Sadia (1999: 26) menyatakan bahwa model STM dalam pembelajaran IPA 

merupakan perekat yang mempersatukan sains, teknologi, dan masyarakat. Isu-isu 

sosial dan teknologi yang terdapat di masyarakat merupakan karakteristik kunci 

dari model STM.  

Rusmansyah (2006 : 99)  menjelaskan sepuluh karakreritik pendekatan STM 

yaitu:  

(1) Identifikasi masalah oleh murid yang mempunyai dampak negatif, 

masalah  ini dapat pula dimuculkan oleh guru; (2) Menggunakan masalah 

yang ada di masyarakat yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan 

alam sebagai wahana untuk menyampaikan materi pokok; (3) Meningkatkan 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam melampaui jam pelajaran di kelas; (4) 

Meningkatkan kesadaran murid akan dampak iptek; (5) Memperluas 

wawasan murid mengenai sains lebih dari sesuatu yang perlu  dikuasai 

untuk lulus ujian; (6) Mengikutsertakan murid untuk mencari informasi 

ilmiah atau informasi teknologi; (7) Mengenalkan peranan sains dalam 

masyarakat; (8) Memfokuskan pada kasus yang erat hubungannya dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi;  (9) Meningkatkan kesadaran murid akan 

tanggung jawab sebagai warga negara dalam memecahkan masalah yang 

muncul di masyarakat terutama yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (10) Sains merupakan pengalaman yang 

menyenangkan bagi murid.        
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Dari beberapa karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama 

model STM adalah pengungkapan masalah atau isu sosial teknologi diawal 

pembelajaran. Pembelajaran mengutamakan keaktifan siswa sedangkan guru 

hanya berperan sebagai fasilisator saja. Pengungkapan permasalahan di awal 

pembelajaran dapat membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan serta 

mengenalkan peranan sains dalam kehidupan kepada siswa. Dengan menganalisis 

permasalahan yang dihadirkan, diharapkan siswa dapat membuat suatu keputusan. 

Belajar dari suatu yang nyata akan membentuk siswa memahami materi pelajaran.  

 

Rusmansyah (2006 : 100) merangkum perbedaan antara pembelajaran sains 

dengan pendekatan STM dan pembelajaran sains lainnya sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Pembelajaran Model STM dengan Pembelajaran Sains 

Lainnya 
 

No  Pembelajaran pendekatan STM Pembelajaran sains 

lainnya 

1.  Sesuai dengan kurikulum dan berkaitan 

dengan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat serta berusaha menjawab 

permasalahan tersebut. 

Konsep berasal dari teks 

sesuai kurikulum 

2.  Multidisipliner, melibatkan berbagai aspek 

dan keilmuan dalam pembelajarannya 

Monodisipliner dan 

diajarkan secara terpisah 

3.  Topik /arah /fokus ditentukan siswa atau oleh 

isu /masalah yang ada di lingkungan sekitar 

Topik /arah /fokus 

ditentukan oleh guru 

4.  Pembelajaran dimulai dengan aplikasi sains 

(teknologi) dalam masyarakat 

Pembelajaran dimulai dari 

konsep, prinsip, kemudian 

contoh 

5.  Guru berperan sebagai fasilisator Guru sebagai pemberi 

Informasi 

6.  Menggunakan sumber daya yang ada di 

Lingkungan 

Menggunakan sumber daya 

yang ada di sekolah 

7.  Tugas utama siswa adalah mencari, 

mengolah dan menyimpulkan 

Tugas utama siswa adalah 

memahami isi buku teks 
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d. Tahap Pembelajaran STM 

 

Pendekatan STM terdiri dari serangkaian tahap pembelajaran. Keterlaksanaan 

setiap tahap sangat mendukung dan menentukan keberhasilan pembelajaran secara 

keseluruhan. Poedjiadi (2005: 126-132) menyatakan bahwa beberapa tahapan 

pembelajaran dengan pendekatan STM yaitu: pendahuluan, pembentukan konsep, 

aplikasi konsep, pemantapan konsep, dan penilaian/evaluasi.  

 

Model STM terdiri dari serangkaian tahap pembelajaran. Keterlaksanaan setiap 

tahap sangat mendukung dan menentukan keberhasilan pembelajaran secara 

keseluruhan. Pembelajaran STM banyak menggunakan sumber belajar yang ada 

dimasyarakat yang berhubungan dengan materi dan permasalahan teknologi yang 

akan dikaji. Pembelajaran bersifat fleksibel karena guru leluasa untuk menerapkan 

berbagai strategi dan metode belajar.Hal ini memungkinkan pendekatan STM 

melatih pola pikir yang divergen, kerja kelompok diskusi kelas yang berpusat 

pada siswa, pemecahan masalah, simulasi, pengambilan keputusan, dan debat 

dengan menggunakan sumber belajar yang ada di masyarakat. Tahapan 

pembelajaran STM pada model STM terdiri dari: 

 

1. Pendahuluan 

Tahap ini membedakan STM dengan pendekatan pembelajaran yang lainnya. 

Pada tahap ini dikemukakan isu atau masalah yang ada di masyarakat. Siswa 

diharapkan dapat menggali masalah sendiri, namun apabila guru 

tidak mendapatkan tanggapan dari siswa, maka masalah dapat saja 

dikemukakan oleh guru. Guru memfasilitasi siswa untuk lebih mendalami 
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permasalahan. Dalam tahap ini guru melakukan apersepsi berdasarkan kenyataan 

yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat juga 

melakukan eksplorasi melalui pemberian tugas untuk melakukan kegiatan diluar 

kelas secara berkelompok. Pengungkapan masalah pada awal 

pembelajaran memungkinkan siswa mengkonstruksi pengetahuannya sejak 

awal. Selanjutnya kostruksi pengetahuan ini akan terus dibangun dan 

dikokohkan pada tahap pembentukan dan pemantapan konsep. 

 

2. Pembentukan konsep 

 

Pada tahap pembentukan konsep guru dapat melakukan berbagai metode 

pembelajaran misalnya demonstrasi, diskusi, bermain peran, dan sebagainya. 

Pendekatan STM juga memungkinkan diterapkannya berbagai pendekatan seperti 

pendekatan ketrampilan proses, pendekatan sejarah, pendekatan kecakapan hidup, 

dan pendekatan lainnya. Selama melakukan berbagai aktivitas pada tahap 

pembentukan konsep siswa diharapkan mengalami perubahan konsep menuju arah 

yang benar sampai pada akhirnya konsep yang dimiliki sesuai dengan konsep para 

ilmuwan.  Pada akhir tahap pembentukan konsep, siswa telah dapat memahami 

apakah analisis terhadap masalah yang disampaikan pada awal pembelajaran telah 

sesuai dengan konsep para ilmuwan. 

 

3. Aplikasi konsep 

 

Berbekal pemahaman konsep yang benar siswa diharapkan dapat  menganalisis 

isu dan menemukan penyelesaian masalah yang benar. Konsep-konsep yang telah 

dipahami siswa dapat menggunakan produk teknologi listrik dengan benar karena 
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menyadari bahwa produk-produk listrik tersebut berpotensi menimbulkan 

kebakaran atau bahaya yang lain, misalnya bahaya akibat terjadinya hubungan 

arus pendek. Contoh yang lain siswa menjadi hemat dalam menggunakan 

beraneka sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari setelah mengetahui 

terbatasnya energi saat ini. 

 

4. Pemantapan Konsep 

 

Pada tahap ini, guru melakukan pelurusan terhadap konsepsi siswa yang keliru. 

Pemantapan konsep ini penting untuk dilakukan mengingat sangat besar 

kemungkinan guru tidak menyadari adanya kesalahan konsepsi pada tahap 

pembelajaran sebelumnya. Pemantapan konsep penting sebab mempengaruhi 

retensi materi siswa. 

 

5. Evaluasi 

Kegiatan penilaian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan belajar dan 

hasil belajar yang telah diperoleh siswa. Penilaian dapat dilakukan mengingat 

beragamnya hasil belajar yang diperoleh siswa melalui pembelajaran dengan 

pendekatan STM. 

 

2. Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

 

Saat ini diperkenalkan model pembelajaran sains teknologi masyarakat yang 

mengaitkan antara sains dan teknologi serta manfaatnya bagi masyarakat. Adapun 

tujuan model pembelajaran ini ialah untuk membentuk individu yang memiliki 

literasi sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah 

masyarakat dan lingkungannya. 
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Dijelaskan oleh Poedjiadi (2000:11) bahwa STM merupakan model dalam 

pendidikan dan tidak sekedar dalam pembelajaran saja dan “….mencakup enam 

ranah kosep, proses, aplikasi, dalam kehidupan , krativitas, sikap peduli, dan 

kecenderungan untuk melaksanakan tindakan nyata”.  

 

Seseorang yang rnemiliki literasi sains dan teknologi, adalah yang memiliki 

kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep sains yang 

diperoleh dalam pendidikan sesuai jenjangnya, mengenal produk teknologi yang 

ada di sekitarnya beserta dampaknya, mampu menggunakan produk teknologi dan 

memeliharanya, kreatif membuat hasil teknologi yang disederhanakan dan mampu 

mengambil keputusan berdasarkan nilai. 

 

Apabila kita telaah kata-kata kunci dan literasi sains dan teknologi yakni: konsep-

konsep yang dimiliki, menyelesaikan masalah, produk teknologi dan dampaknya, 

memelihara produk, kreatif, mengambil keputusan berdasarkan nilai, maka dapat 

dirangkum sebagai berikut: Memiliki literasi sains dan teknologi itu tidak hanya 

mampu membaca dan menulis sains dan teknologi, tetapi menyadari dampaknya 

dan peduli terhadap lingkungan sosial maupun alam. Dalam literasi sains dan 

teknologi, terkandung kata-kata rnemahami konsep, menyadari, peduli, dan 

melakukan tindakan berdasarkan nilai. 

 

Dengan demikian, pembelajaran menggunakan pendekatan sains teknologi 

masyarakat yang sekarang sudah merupakan model, mengembangkan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor yang secara utuh dibentuk dalam diri individu 

sebagai peserta didik, dengan harapan agar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

harinya. 



 

 

 

21 

3. Dari Pendekatan Menjadi Model 

 

Setelah melalui penelitian-penelitian yang cukup lama menggunakan hasil 

penelitian, sknipsi, tesis dan disertasi diperoleh kesimpulan bahwa Sains 

Teknologi Masyarakat sebagai pendekatan dapat menjangkau siswa yang 

tergolong pada kelompok berkemampuan rendah dalam kelas karena dirasakan 

oleh siswa lebih menarik, nyata dan aplikatif. Di samping itu beberapa instrumen 

telah dikembangkan, misalnya untuk mengungkap keterampilan proses, 

kreativitas, dan sikap yang dapat merupakan indikator kecenderungan bertindak 

seseorang dalam berpartisipasi aktif di lingkungan sosialnya. 

 

Poedjiadi (2011: 126) ,Alur pembelajaran STM dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 2.1 alur  pembelajaran STM 
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Jadi, tujuan yang ingin dicapai dari model STM dalam pembelajaran adalah model 

interdisiplin ilmu dalam pembelajaran sains, memberikan pengetahuan siswa 

tentang keadaan dunia yang sebenarnya, memberikan kesempatan siswa untuk 

membentuk pemahaman yang kritis tentang hubungan sains, teknologi dan 

masyarakat, dan mengembangkan kapasitas dan kepercayaan diri siswa untuk 

mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

4. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

 

Model Pembelajaran  Langsung DI merupakan suatu pendekatan mengajar yang 

dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh 

informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Model pembelajaran 

langsung atau dalam sistilah lain DI adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada penguasaan konsep dan/atau perubahan perilaku dengan 

mengutamakan pendekatan deduktif (Sudrajat: 2011). Ciri-ciri model 

pembelajaran sebagai berikut: (1) transformasi dan ketrampilan secara langsung; 

(2) pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu; (3) materi pembelajaran yang 

telah terstuktur; (4) lingkungan belajar yang telah terstruktur; dan (5) distruktur 

oleh guru. Guru berperan sebagai penyampai informasi, dan dalam hal ini guru 

seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape 

recorder,  gambar,  peragaan, dan sebagainya. Informasi yang disampaikan dapat 

berupa pengetahuan prosedural (yaitu pengetahuan tentang bagaimana 

melaksanakan sesuatu) atau pengetahuan deklaratif, (yaitu pengetahuan tentang 

sesuatu dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi).  
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Model pengajaran langsung (direct instruction) secara empirik dilandasi oleh teori 

belajar yang berasal dari rumpun perilaku (behavior family). Teori belajar 

perilaku menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang dapat 

diobservasi. Menurut teori ini, belajar bergantung pada pengalaman termasuk 

pemberian umpan balik dari lingkungan. Prinsip penggunaan teori perilaku ini 

dalam belajar adalah pemberian penguatan yang akan meningkatkan perilaku yang 

diharapkan. Penguatan melalui umpan balik kepada siswa merupakan dasar 

praktis penggunaan teori ini dalam pembelajaran. 

 

Apabila guru menggunakan model pengajaran langsung ini, guru mempunyai 

tanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan tanggung jawab 

yang besar terhadap materi atau keterampilan, menjelaskan kepada siswa, 

mendemonstrasikan yang dikombinasikan dengan latihan, memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berlatih menerapkan konsep atau keterampilan yang 

telah dipelajari serta memberikan umpan balik. 

 

Model pembelajaran langsung dikenal dengan istilah active teaching. Hal ini 

disebabkan karena pada model pembelajaran langsung kegiatan pembelajaran 

berpusat pada guru dimana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran 

kepada siswa dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas. 

Pengajaran langsung digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang 

ditransformasikan secara langsung oleh guru kepada siswa. Penyusunan waktu 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien mungkin, 

sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu yang digunakan.  

 

Menurut Arends (Trianto, 2009: 41) menyatakan bahwa: 
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Model pembelajaran langsung adalah salah satu cara pendekatan mengajar 

yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang 

berkaiatan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktrur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola yang bertahap, 

selangkah demi selangkah.  

 

Menurut Kardi ( Trianto 2009: 43) model pembelajaran langsung dapat berbentuk 

ceramah, demonstrasi, peltihan atau praktek, dan kerja kelompok. 

Menurut Izzatud (2009) berpendapat bahwa: 

Pembelajaran langsung adalah salah satu satu model pembelajaran yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan  prosedural yang terstruktur 

dengan baik  yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, 

selangkah demi selangkah 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

langsung adalah suatu model pengajaran yang berpusat pada guru yang dirancang 

khusus untuk menunjang proses belajar siswa dalam mempelajari keterampilan 

dasar dan memperoleh informasi yang diajarkan selangkah demi selangkah. 

 

Adapun langkah – langkah model pembelajaran langsung menurut Kardi & Nur 

(Trianto 2009: 47) meliputi 

1. Menyampaikan tujuan dan menyiapakan siswa 

2. Presentasi dan demonstrasi 

3. Mencapai pemahaman dan penguasaan 

4. Memberikan latihan terbimbing 

5. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

6. Memberikan kesempatan latihan mandiri 

 

Secara umum tiap-tiap model pembelajaran tentu terdapat kelebihan-kelebihan 

yang membuat model pembelajaran tersebut lebih baik digunakan dibanding 
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dengan model pembelajaran yang lainnya. Seperti halnya pada Model DI pun 

mempunyai beberapa kelebihan yang disajikan sebagai berikut: 

 

1. Dengan Model Pembelajaran DI, guru mengendalikan isi materi dan urutan 

informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus 

mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 

2. Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah 

sekalipun. 

3. Model ini dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam 

bidang studi tertentu. Guru dapat menunjukan bagaimana suatu permasalahan 

dapat didekati, bagaimana informasi dianalisis, bagaimana suatu pengetahuan 

dihasilkan. 

4. Model Pembelajaran DI  menekankan kegiatan mendengarkan (melalui 

ceramah) dan kegiatan mengamati (melalui demonstrasi), sehingga membantu 

siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. 

5. Model Pembelajaran DI (terutama kegiatan demonstrasi) dapat memberikan 

tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori (hal yang 

seharusnya) dan observasi (kenyataan yang terjadi). 

6. Model ini dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kelas yang 

kecil. 

7. Siswa dapat mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas. 

8. Waktu untuk berbagi kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan ketat. 

9. Dalam model ini terdapat penekanan pada pencapaian akademik. Kinerja siswa 

dapat dipantau secara cermat. 
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10. Umpan balik bagi siswa berorientasi akademik. 

11. Model Pembelajaran DI dapat digunakan untuk menekankan poin-poin 

penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. 

12. Model Pembelajaran DI dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan 

informasi dan pengetahuan factual dan terstruktur. 

Selain mempunyai kelebihan-kelebihan, pada setiap model pembelajaran akan 

ditemukan keterbatasan-keterbatasan. Begitu pula dengan Model Pembelajaran 

DI. Keterbatasan-keterbatasan Model Pembelajaran DI sebagai berikut: 

1. Karena guru memainkan peranan pusat dalam model ini, maka kesuksesan 

pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, 

berpengetahuan, percaya diri, antusias dan terstruktur, siswa dapat menjadi 

bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran akan terhambat. 

2. Model Pembelajaran DI sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. 

Komunikator yang kurang baik cenderung menjadikan pembelajaran yang 

kurang baik pula. 

3. Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci atau abstrak, Model 

Pembelajaran DI mungkin tidak dapat memberikan siswa kesempatan yang 

cukup untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan. 

4. Jika terlalu sering digunakan Model Pembelajaran DI akan membuat siswa 

percaya bahwa guru akan memberitahu siswa semua yang perlu diketahui. Hal 

ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran siswa itu 

sendiri. 
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5. Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. 

Sayangnya, banyak siswa bukanlah merupakan pengamat yang baik sehingga 

dapat melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. 

   

5. Konsep 

 

a. Pengertian Konsep dalam Pembelajaran 

 

Mempelajari fisika pada dasarnya menguasai kumpulan hukum, teori, prinsip dan 

tahu rumus yang terbangun oleh konsep sesuai kajiannya. Sagala( 2006: 71) 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang yang dinyatakan dalam 

definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan 

teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi 

dan berpikir abstrak.Jadi, konsep disini merupakan sesuatu yang nyata 

sehingga nantinya siswa dapat memahami pembelajaran tersebut. 

Menurut Dahar (1988:95-96) belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan. 

Konsep-konsep merupakan batu-batu pembangun (building blocks) dalam 

berpikir. Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses mental yang lebih 

tinggi untuk memutuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. 

Dahar (1988: 96) mengemukakan, bahwa  

konsep dapat berbeda dalam tujuh dimensi, yaitu: 1) atribut; 2) struktur; 3) 

keabstrakan; 4) keinklusifan; 5) generalitas atau keumuman; 6) ketepatan; 7) 

kekuatan (power). 

 

 

 

Dahar (1988: 37), konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek, 

kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang sama. 
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 Rustaman (2003: 61) menambahkan, untuk memecahkan masalah dalam belajar, 

siswa harus mengetahui konsep dasar permasalahan yang dihadapinya. Konsep 

merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri, karakter atau atribut yang 

sama dari sekelompok objek dari suatu fakta, baik suatu proses, peristiwa, benda 

atau fenomena di alam yang membedakannya dari kelompok lain. 

 

Dua tujuan utama dari pendidikan adalah meningkatkan ingatan dan 

transfer. Ingatan didefinisikan sebagai kacakapan untuk menerima, 

menyimpan dan menerima kesan-kesan. Sedangkan transfer dalam belajar 

atau yang lazim disebut transfer belajar (transfer of learning) mengandung 

arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi kesituasi lainnya 

(Reber 1998). Kata “pemindahan keterampilan” tidak berkonotasi hilangnya 

keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu karena diganti dengan 

keterampilan baru pada masa sekarang. Oleh sebab itu, definisi di atas harus 

dipahami sebagai pemindahan pengaruh keterampilan melakukan sesuatu 

terhadap tercapainya keterampilan melakukan sesuatu lain. 

 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ingatan merupakan suatu kemampuan 

untuk mengingat atau memanggil kembali materi yang telah diperoleh dengan 

cara yang hampir sama seperti saat belajar, sedangkan 

transfer adalah kemampuan menggunakan materi yang telah diperoleh untuk 

memecahkan masalah baru, menjawab pertanyaan baru atau untuk 

mempermudah mempelajari materi baru. 

 

Sutarto ( 2005 : 327) menyatakan bahwa konsep merupakan dasar bagi proses-

proses untuk memecahkan masalah. Menurut Sutarto, konsep secara sederhana 
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dapat dimengerti sebagai katagaori suatu rangsangan (stimulus) berdasarkan 

atribut-atribut yang dimilikinya. Dengan terkonsepnya rangsangan oleh siswa 

dengan baik diharapkan siswa dengan mudah menemui dan memunculkan 

kembali dalam bentuk konsep pada situasi dan kondisi yang lain. Jadi, konsep 

dapat diartikan menurut penulis sebagai sesuatu fakta, peristiwa dan pengalaman 

melalui generalisasi yang merupakan sesuatu gagasan atau ide. 

 

Sofyan dkk (2005 : 14) mengemukakan penilaian terhadap hasil belajar 

penguasaan materi bertujuan untuk mengukur penguasaan dan pemilihan konsep 

dasar keilmuan (content objectives) berupa materi-materi esensial sebagai konsep 

kunci dan prinsip utama. Konsep kunci dan prinsip utama keilmuan tersebut harus 

dimilki dan dikuasai siswa secara tuntas, bukan hanya dalam bentuk hafalan. 

 

Sutarto (2005 : 332) Kemampuan individu dalam mengkonsep rangsangan baru 

memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yang disebut tingkatan pencapaian 

konsep. Klausimer mengkategorikan tingkat pencapaian konsep menjadi 4 

(empat) yaitu: tingkat konkrit, tingkat identitas, tingkat klasifikatoris dan 

tingkat formal. 

“ (1) Tingkat konktir, yaitu tingkat menghafal hingga diskriminasi, 

pada tingkat ini individu akan merespon rangsangan bila rangsangan telah 

dikenal sebelumnya.(2) Tingkat identitas, pada tingkat ini individu telah dapat 

merespon rangsangan baru berdasarkan konsep-konsep rangsangan sejenis 

yang telah dikenal sebelumnya.(3) Tingkat klasifikatoris, pada tingkat ini 

individu akan nampak telah dapat mengenal kesetaraan dua atau lebih 

rangsangan yang berbeda dari kelas yang sama, walaupun pada saat itu 

mereka belum dapat menentukan criteria atribut atau menentukan nama 

konsep rangsangan tersebut.(4) Tingkat formal, pada tingkat ini individu 

sudah memiliki kemampuan untuk menentukan atribut-atribut yang 

membatasi konsep suatu rangsangan, dengan demikian pada tingkat ini 

mereka mampu mengkonsep, mendeskriminasi, memberi nama 

atribut-atribut, dan mengevaluasi rangsangan.” 
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Penguasaan konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penguasaan konsep dalam ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom 

yang merupakan penguasaan bahan pelajaran yang berkenaan dengan 

kemampuan berfikir setelah pembelajaran. 

Arikunto (2006 : 117-120)  menyusun konsep taraf kompetensi kognitif ke dalam 

enam jenjang atau tingkatan yang kompelksitasnya bertingkat. 

1. Mengingat berupa kemampuan untuk mempelajari fakta serta mengingat 

     kembali materi-ide-prinsip yang sudah dipelajari, 

2.  Pemahaman berupa kemampuan untuk menjelaskan ide dan konsep, 

3.  Penerapan yaitu kemampuan menggunakan materi yang sudah dipelajari 

     dalam situasi baru dan dunia nyata, 

5. Menganalisa berupa kemampuan untuk menguraikan materi kedalam 

     bagian-bagian dan melihat hubungannya termasuk klasifikasi analisa dan 

     membedakan bagian-bagian, 

6. Sintesis berupa kemampuan untuk menyesuaikan keputusan atau 

     serangkaian tindakan, 

7. Evaluasi adalah kemampuan untuk membangkitkan produk baru, ide atau 

     cara pandang terhadap sesuatu. 

 

Cara paling objektif untuk memperoleh kebenaran suatu konsep adalah 

dengan menggunakan metode ilmiah. Suatu konsep dikatakan objektif jika 

dapat dikonfirmasikan dengan kenyatannya, artinya symbol yang ada dalam 

konsep tersebut dapat dilelusuri keberadaanya di alam nyata. Dari beberapa 

pengertian di atas, penguasaan konsep dapat diartikan kemampuan 

mengingat,memahami, menerapkan, menganalisis, dan menilai ide atau buah pikir 
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seseorang atau sekelompok orang tentang alam nyata yang diperolehnya dari fakta 

peristiwa, dan pengalaman. 

 

Hamalik (2000 : 165-169) Adapun prosedur yang harus dilakukan  

dalam mengajarkan konsep, yaitu  

1. Tetapkan perilaku yang diharapkan diperoleh oleh siswa setelah 

     mempelajari konsep. 

2. Mengurangi banyaknya atribut yang terdapat dalam konsep yang 

     kompleks dan menjadi atribut-atribut dominan. 

3. Menyediakan mediator verbal yang berguna bagi siswa. 

4. Memberikan contoh-contoh yang positif dan negative mengenai konsep. 

5. Menyajikan contoh-contoh. 

6. Sambutan siswa dan penguatan ( reinforcement). 

7. Menilai belajar konsep. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Konsep 

Banyak faktor yang mempengaruhi penguasan konsep terhadap suatu konsep 

pembelajaran, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dalam memperbaiki 

penguasaan konsep siswa tidak akan terlepas dari faktor internsiswa itu sendiri. 

Guru yang merupakan faktor ekstern dapat membantu meningkatkan penguasaan 

konsep siswa, karena guru dianggap sebagai salah satu sumber belajar dan sumber 

informasi serta dapat diajak untuk berkomunikasi secara langsung tentang 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

 

Motivasi dan minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran juga sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran. Siswa yang memiliki motifasi dan minat 
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yang tinggi terhadap kegiatan pembelajaran, akan lebih mudah menerima 

pelajaran yang akan mempengaruhinya terhadap penguasaan konsep tertentu. 

Siswa akan bekerja lebih keras jika mereka mempunyai minat dan perhatian pada 

pembelajanya 

. 

Dalam kaitannya dengan motivasi, guru harus mampu membangkitkan motivasi 

belajar siswa. Misalnya memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, 

memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi siswa, dan hukuman 

secara efektif dan tepat guna. Selain itu, dalam kegiatan belajar mengajar guru 

harus menggunakan media yang tepat dan variasi metode pembelajaran agar 

konsep yang dipelajari siswa mudah dimengerti. 

 

Dengan menggunakan media pembelajaran dapat mempermudah proses belajar 

siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran bertujuan agar proses 

pembelajaran berjalan efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan. Dengan media 

yang tepat, mempermudah guru menyampaikan suatu konsep tertentu dan siswa 

lebih mudah menerima dan mendapatkan suatu konsep tertentu. 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan konsep siswa, digunakan pedoman 

menurut Arikunto (2001: 245): 

Bila nilai siswa ≥ 66, maka dikategorikan baik. 

Bila 55 ≤ nilai siswa ≥ 66, maka dikategorikan cukup baik. 

Bila nilai siswa < 55, maka dikategorikan kurang baik. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yang menggunakan dua 

kelas.  Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk membandingkan penguasaan 
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konsep siswa pada model pembelajaran STM dan DI . Sebagai peubah bebas 

adalah model pembelajaran STM dan DI Sedangkan penguasaan konsep  melalui 

STM dan DI sebagai peubah terikat. 

 

Proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas masih berfokus pada guru 

sebagai sumber belajar utama pengetahuan, kemudian ceramah sebagai pilihan 

strategi belajar. Karena itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat lebih 

memberdayakan siswa sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Konsep-konsep fisika merupakan konsep yang cukup sulit untuk 

dipelajari dan dipahami oleh siswa karena bersifat abstrak, oleh karena itu 

diperlukan metode yang menarik minat para siswa agar konsep fisika mudah 

diserap dan dipahami oleh setiap siswa. Rendahnya penguasaan atau 

pemahaman tidak terlepas dari penggunaan metode, model, atau pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik. 

Salah satu model pengajaran yang tepat untuk membuat siswa 

memahami terhadap konsep-konsep atau prinsip-prinsip fisika, dan juga 

menanamkan pemahaman siswa terhadap teknologi yang berkaitan dengan 

konsep tersebut, dan kemungkinan penggunaanya di dalam masyarakat atau 

dalam kehidupan sehari-sehari yaitu melalui model STM. 

 

Kegiatan pembelajaran sans teknologi masyarakat mempunyai faktor beberapa 

pendukung. Model STM yang lengkap yang dilakukan oleh seorang guru cukup 

dilakukan satu kali saja dalam satu semester. Apabila dalam satu semester seorang 

guru melakukan satu kali pembelajaran dengan model STM maka siswa telah 
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Usaha dan Energi 

Pembelajaran DI 

Langkah-langkah : 

1. orientasi siswa terhadap 

masalah 

2. penjelasan konsep, dengan 

metode ceramah dan/atau 

demonstrasi, 

3. latihan terstruktur,  

4. latihan terbimbing.  

5. Latihan mandiri 

 

 

Penguasaan konsep 
Penguasaan konsep 

Kelas A Kelas B 

Pretest Pretest 

Pembelajaran STM 

Langkah-langkah : 

1. Tahap apersepsi 

mengemukakan isu atau 

masalah aktual 

2. pembentukan konsep 

3. Tahap aplikasi konsep 

atau menyelesaikan 

masalah 

4. Tahap pemantapan 

konsep, 

5. Tahap evaluasi  
 

Posttest 

Posttest 

gain&  

N-gain 

Dibandingkan 

gain&  

N-gain 

mengalami pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat sejumlah mata pelajaran 

yang ada di sekolah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut  

kerangka pemikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Gambar 2.2 kerangka pikir 
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Dalam model STM siswa mampu menghubungkan realitas 

sosial dengan topik pembelajaran di dalam kelas, peserta didik mampu 

menggunakan berbagai jalan untuk mensikapi berbagai situasi yang 

berkembang di dalam masyarakat berdasarkan pandangan ilmiah dan peseta 

didik mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang memiliki 

tanggung jawab sosial. Dengan demikian dapat diduga bahwa model STM akan 

dapat mempertinggi pencapaian penguasaan konsep fisika siswa. 

Alur kerangka pemikiran. 

 

 

 

 

 

          

 Gambar 2.3 Alur kerangka pikir 

 

Ket: 

X1 : Pembelajaran Model STM 

X2 : Pembelajaran Model DI 

Y : Penguasaan Konsep 

 

 

 

X1 

X2 Y2 

Y1 

Di bandingkan 
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C. Hipotesis  

a. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Seluruh siswa pada kedua kelompok percontoh mendapat materi pelajaran 

(pengalaman belajar ) yang sama 

2. Faktor faktor lain yang mempengaruhi penguasaan konsep fisika selain 

     variabel yang diteliti dianggap tidak berpengaruh atau diabaikan 

b. Hipotesis 

1. Hipotesis Umum 

Terdapat perbedaan penguasaan konsep fisika pada siswa yang pengajarannya 

menggunakan pembelajaran STM dan DI. 

 

2. Hipotesis Statistik 

 H 0  : tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep fisika siswa yang 

pengajarannya menggunakan model pembelajaran STM dan DI. 

H 1  :  terdapat perbedaan penguasaan konsep fisika siswa yang pengajarannya 

menggunakan model sanis teknologi masyarakat dan DI. 

Berdasarkan hipotesis di atas dan konsep dalam tinjauan pustaka maka diduga 

bahwa  pembelajaran  menggunakan model STM lebih baik  dari pada  

pembelajaran  menggunakan model pembelajaran DI. 

 

 


