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Inisiasi 2 

PENDEKATAN KONSEP SAINS TEKNOLOGI 

MASYARAKAT (STM) DALAM 

PEMBELAJARAN IPS 

  

  

     Saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan kegiatan Tutorial Online yang 

kedua untuk mata kuliah Pengembangan Pendidikan IPS SD. Dalam Tutorial Online kali ini 

Anda akan dipandu oleh tutor-tutor Anda. Seperti yang Anda ketahui dalam unit 6 ini materi 

yang ada membicarakan tentang Pendekatan Inquiry, Problem Solving, dan Sains Technology 

and Society (STS). Namun dalam kegiatan Tutorial Online yang kedua ini kita hanya akan 

membahas dan mendiskusikan materi-materi yang ada pada unit 6, khususnya pada sub unit 3 

yang membicarakan tentang Sains Technology and Society (STS) atau Pendekatan Konsep 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) dalam Pembelajaran IPS.  

Materi yang akan dibahas dalam Pendekatan Konsep Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

meliputi Hakikat Pendekatan STM dan Pendekatan STM dalam Kaitannya dengan IPS. Oleh 

karena itu kompetensi yang diharapkan dari kegiatan Tutorial Online yang kedua ini Anda 

diharapkan mampu: menjelaskan fenomena interaksi perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, Seni (IPTEKS), dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungannya. 

Selanjutnya untuk memperdalam materi tentang Pendekatan Konsep Sains Teknologi 

Masyarakat ini, silahkan Anda menyimak dengan baik ringkasan materi berikut ini.  

  

Hakikat Pendekatan STM 

  

    Istilah Sains Teknologi Masyarakat (STM) dalam bahasa Inggris disebut Sains Technology 

Society (STS), Science Technology Society and Environtment (STSE) atau Sains Teknologi 

Lingkungan dan Masyarakat. Meskipun istilahnya banyak namun sebenarnya intinya sama 

yaitu Environtment, yang dalam berbagai kegiatan perlu ditonjolkan. 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, 

dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini adalah 

menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan, sehingga mampu 

mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil 

tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. 

Keterpaduan dalam sains terdiri dari beberapa pola, antara lain keterpaduan proses dan 

produk, keterpaduan berbasis obyek, keterpaduan antar bidang, dan keterpaduan berbasis 

persoalan. Bagi siswa Sekolah Dasar di kelas tinggi memiliki kecenderungan pada 

keterpaduan berbasis persoalan, karena sistem pembelajarannya sudah menggunakan guru 
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bidang studi. Siswa di kelas rendah mengikuti pola keterpaduan antar bidang, karena masih 

mengunakan sistem guru kelas. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu bidang studi yang rumit, karena ruang 

lingkupnya sangat luas dan merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial, seperti geografi, 

ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. IPS memfokuskan perhatiannya pada peranan 

manusia dalam masyarakat terutama dalam situasi global saat ini.. Melalui proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM akan mengantarkan siswa untuk bisa 

melihat ilmu sebagai dunianya. STM berusaha menjembatani antara ilmu dan masyarakat, 

sehingga ilmu yang diperoleh di bangku sekolah akan sangat terasa manfaatnya apabila 

diterapkan dalam masyarakat. 

Menurut Yager, secara umum pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan dampak 

2. Penggunaan sumber daya setempat (manusia, benda, lingkungan) untuk mencari 

informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah 

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk 

memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari 

4. Penekanan pada ketrampilan proses 

5. Kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara dimana ia mencoba 

untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi 

6.  Identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak pada masyarakat di masa 

depan 

7. Kebebasan atau otonomi dalam proses belajar 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM dilandasi oleh dua hal penting, 

yaitu: (1) adanya keterkaitan yang erat antara sains, teknologi, dan masyarakat yang dalam 

pembelajarannya menganut pandangan konstruktivisme, yang menekankan bahwa si 

pembelajar membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksinya dengan 

lingkungan; (2) dalam pembelajaran terkandung lima ranah, yaitu pengetahuan, sikap, proses, 

kreativitas, dan aplikasi..  

  

Pendekatan STM dan Kaitannya dengan IPS 

  

     William H. Cartwright menyatakan bahwa ilmu alam dan ilmu sosial mempunyai 

kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dampak ilmu alam yang dirasakan oleh masyarakat 

merupakan fenomena sosial. Sebagai contoh, pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, 

pertanian, kesehatan, dan perang juga berpengaruh terhadap masyarakat. Masuknya teknologi 

dalam masyarakat tidak hanya mengubah kondisi kehidupan masyarakat, tetapi juga merubah 

cara atau gaya hidup masyarakat. Pemikiran ilmiah akan berpengaruh terhadap alam yang 

merupakan tempat tinggal bagi masyarakat. Kenyataan itu menyadarkan kita bahwa memang 

ada kaitan erat antara ilmu alam dengan ilmu pengetahuan sosial. Dengan demikian antara 
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sains, teknologi, dan masyarakat terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Sains dan 

teknologi dihasilkan oleh dan untuk masyarakat, perkembangan sains dan teknologi 

ditentukan oleh dinamika kehidupan masyarakat, sebaliknya kehidupan masyarakat 

dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi.  

Kemajuan sains dan teknologi seringkali berdampak pada terjadinya masalah-masalah 

dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kemajuan sains dan teknologi sering tidak 

diiringi kesiapan dari masyarakat termasuk peserta didik. Misalnya, berbagai siaran Televisi 

akan menimbulkan masalah bagi anak didik seperti, malas belajar, meniru hal-hal negatif dari 

adegan film, kekerasan, dan sebagainya. 

Saudara mahasiswa, sekarang kita akan melihat peran IPS dalam menghadapi 

kemajuan sains dan teknologi. Peran IPS di sini lebih mengutamakan pola berpikir 

bagaimana menghadapi dampak sosial akibat dari perkembangan dan penerapan sains dan 

teknologi. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap dapat menerima berbagai perkembangan 

sains dan teknologi disertai dengan pemahaman yang cukup. Dengan demikian masyarakat 

dapat menerima hasil kemajuan teknologi tanpa disertai gejolak-gejolak sosial, bahkan 

teknologi justru dapat digunakan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. 

Saudara mahasiswa, materi yang disampaikan di sini hanya merupakan ringkasan dari 

materi yang ada dalam unit 6. Oleh karena itu agar pemahaman Anda lebih jelas lagi, 

silahkan Anda membaca materi yang ada dalam unit 6 khususnya pada sub unit 3 tentang 

Pendekatan Konsep Sains Teknologi Masyarakat dalam Pembelajaran IPS. 

Selanjutnya untuk memperdalam materi di atas, silahkan Anda kerjakan soal-soal berikut ini: 

1. Antara Sains, Teknologi dan Masyarakat sangat erat kaitannya dan terdapat 

hubungan interrelasi atau saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. 

Coba Anda jelaskan keterkaitan hubungan tersebut baik secara positif maupun 

negatif.  

2. Berikan contoh secara kongkrit keterkaitan antara Sains, Teknologi, dan Masyarakat 

tersebut. 

Setelah Anda selesai mengerjakan soal-soal di atas, silahkan jawaban-jawaban Anda 

dikirimkan kepada Tutor Online Anda melalui fasilitas Online yang tersedia. Apabila ada 

soal-soal atau materi-materi yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, gunakanlah 

sarana Online ini untuk menyampaikan permasalahan Anda. Jangan lupa masih ada satu 

tugas lagi yang harus anda kerjakan dan anda kirimkan kepada Tutor Online anda. Selamat 

mengerjakan. 
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ASSESSMEN ALTERNATIF 

Mata Kuliah: Pengembangan Pendidikan IPS SD 

Materi: Pendekatan Konsep Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

dalam Pembelajaran IPS  

(Inisiasi 2) 

  

TUGAS: 

Coba Anda pilih satu Pokok Bahasan atau Sub Pokok Bahasan yang terdapat dalam 

kurikulum Sekolah Dasar tahun 2006 (KTSP). Kemudian dari Pokok Bahasan tersebut 

buatlah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM). 

  

KRITERIA PENILAIAN: 

NO. KRITERIA SKOR 

1. Mahasiswa mampu merumuskan indikator-indikatornya 30 

2. Mahasiswa mampu merumuskan tujuan pembelajaran 20 

3. Mahasiswa mampu menyusun langkah-langkah pembelajaran 20 

4. 
Mahasiswa mampu menentukan metode, media, dan sumber 

bahan 
10 

5. Mahasiswa mampu membuat evaluasi 20 

  JUMLAH 100 

  

Tugas ini digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi unit 6. 

Apabila anda memperoleh skor: 

90 – 100 = baik sekali 

70 – 89 = baik 

60 – 69 = cukup 

< 60 = kurang 

Jika tingkat penguasaan anda mencapai 70 % (baik), anda dapat meneruskan ke tugas-tugas 

selanjutnya. Namun jika penguasaan anda masih di bawah kurang, maka anda harus 

mempelajari lagi bagian-bagian yang belum anda kuasai sampai betul-betul menguasai 

materi. 
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Saudara mahasiswa, selamat mengerjakan, kami menunggu jawaban anda. Silahkan kirim 

kembali jawaban anda melalui fasilitas online yang telah tersedia kepada Tutor Online anda.  


