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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kebutuhan pengetahuan di abad ke 21 yang semakin pesat menuntut 

adanya perkembangan proses untuk membentuk suatu pengetahuan. Oleh karena 

itu pembangunan di masa depan harus menekankan pentingnya pengembangan 

kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk mencapai keunggulan bangsa 

di era keterbukaan dan persaingan global. Berdasarkan laporan forum  ekonomi 

dunia WEF (World Economic Forum) yang termuat dalam surat kabar 

mangatakan bahwa 52% pekerjaan di masa depan tidak mengalami pergeseran 

keterampilan, angka ini  menunjukan akan terjadi pergeseran keterampilan di 

dunia kerja sebesar  42% pada tahun 2022. Menurut WEF  kebutuhan  teknologi 

semakin meningkat, maka keterampilan yang akan semakin dibutuhkan di masa 

mendatang adalah daya pikir analitis serta pembelajaran secara aktif sekaligus 

keterampilan yang berkaitan dengan teknologi (Amaliah 2020). 

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mempersiapkan 

generasi abad 21. Ada tiga subjek utama dalam pembelajaran abad 21, yaitu: (1) 

Keterampilan belajar dan berinovasi, yang meliputi cara berpikir dan cara bekerja. 

(2) informasi, media, dan teknologi, yang meliputi alat-alat yang digunakan dalam 

bekerja, (3) keterampilan hidup dan berkarir, yang meliputi kemampuan untuk 

hidup di dunia. Cara berpikir yaitu keterampilan berpikir yang harus dikuasai 

siswa untuk menghadapi abad 21, kemampuan berpikir tersebut diantaranya: 

berpikir kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, 

sedangkan cara bekerja yaitu kemampuan untuk bekerja di dunia global dan 
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digital, siswa harus mampu berkomunikasi, bekerjasama dan berkolaborasi, baik 

dengan individu maupun dengan komunitas dan jaringan. Siswa juga harus 

mampu menguasai alat untuk bekerja. 

Pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi menjadi fokus semua 

negara saat ini yang ingin mengembangkan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi abad 21. Lembaga yang berperan dalam pembelajaran abad 21 yaitu 

Partnership for 21st Century Learning telah mengembangkan framework 

pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi, media, dan 

informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi serta keterampilan hidup dan 

karir (P21 2008). 

Salah satu pembelajaran yang dapat mengembangkan pendidikan abad 

21 adalah STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ada 

kecocokan alami antara keterampilan abad 21 dan prinsip dasar STEM merancang 

instruksi abad 21 dimulai dengan mengidentifikasi tema dasar dan konsep itu 

menggabungkan beberapa konten subjek. Melalui integrasi sains, teknologi, 

rekayasa dan matematika. Kurikulum STEM mencontohkan pembelajaran lintas 

kurikuler itu adalah fondasi dari kurikulum abad 21(P21 2008). 

STEM akan membantu siswa untuk menyusun pengetahuannya sendiri 

dengan cara mengintegrasikan beberapa pengetahuan dalam satu project. STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) yang merupakan integrasi 

pengetahuan dari empat pengetahuan utama yaitu science, technology,  

engineering dan mathematics. Dalam perkembangannya, STEM juga 

dikombinasikan dengan pengetahuan lain misalnya seperti seni (Art) menjadi 
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STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ataupun dengan 

kesehatan (medicine) dengan sebutan STEM.  

STEM sendiri dikembangkan oleh National Science Foundation di 

amerika serikat di tahun 1990an. Pembelajaran dengan STEM menuntut siswa 

untuk melakukan interaksi dan menciptakan investigasi dalam memperoleh 

pengetahuan (Tofel-Grehl ddk., 2014). Oleh karena itu, pembelajaran dengan 

pendekatan STEM menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan inovasi dalam 

pembelajaran IPA (biologi) yang sesuai untuk kebutuhan saat ini. 

Urgensi pembelajaran berbasis STEM di antaranya untuk (1) 

meningkatkan kemampuan korelasi matematis siswa, (2) meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, (3) meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa, (4) meningkatkan kemampuan siswa berpikir logis dan sistematis dan (5) 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Berdasarkan penemuan 

tersebut, diketahui bahwa pembelajaran dengan STEM memberikan dampak 

positif bagi siswa (Diana ddk., 2021). 

Dalam rangka penguasaan kecakapan abad 21 maka pembelajaran 

biologi dipandang bukan hanya untuk pengalihan pengetahuan dan keterampilan 

saja kepada siswa, tetapi pembelajaran abad 21 bertujuan untuk membangun 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (analisis, sistesis, kritis, kreatif dan inovatif) 

melalui  pengalaman  kerja  ilmiah. Untuk  membangun  pembelajaran siswa  pada  

aras berpikir tingkat tinggi, pendekatan STEM saat ini menjadi alternatif yang 

dapat digunakan untuk membangun generasi yang mampu menghadapi abad 21 

yang penuh tantangan. Melalui pembelajaran STEM siswa menjadi pemecah 
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masalah, inovator, pencipta dan kolaborator dan terus mengisi jalur kritis 

insyinyur, ilmuwan dan inovator yang penting bagi masa depan. 

Kesadaran Negara - negara maju telah terlebih dahulu mengembangkan 

STEM sebagai pembelajaran wajib pada sekolah dasar dan menengahnya. 

European commission menerapkan digital competence sebagai salah satu dari 

delapan kompetensi utama untuk pembelajaran (Vuorikari ddk, 2016).  

Indonesia tidak mau ketinggalan dalam usaha untuk mengembangkan 

keterampilan abad 21 ini, salah satunya dengan menggalakan pembelajaran STEM 

ini, bentuk keseriusan Indonesia untuk menerapkan STEM adalah pemerintah 

mengeluarkan pedoman pembelajaran menggunakan STEM, mengadakan seminar 

pembelajaran STEM kepada tenaga pendidik. Besar kemungkinan STEM akan 

diterapkan di sekolah Indonesia. Ketika STEM akan diterapkan pastinya 

diperlukan informasi mengenai kesiapan sekolah untuk menerapkan STEM. 

Namun ada baiknya sebelum STEM dilakukan perlu uji coba di sekolah - sekolah 

tertentu sehingga diperlukan informasi untuk uji coba berdasarkan kesiapan guru 

biologi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 11 februari 

2022  –  18 februari 2022 di 7 sekolah di antaranya SMA Negeri 1 Kota Ternate, 

SMA Negeri 2 Kota Ternate, SMA Negeri 3 Kota Ternate,  SMA Negeri 4 Kota 

Ternate,  SMA Negeri 5 Kota Ternate, SMA Negeri 6 Kota Ternate dan SMA 

Negeri 10 Kota Ternate. Hasil survei yang di dapatkan ternyata guru – guru di 

SMA Negeri 1 Kota  Ternate, SMA Negeri 3 Kota Ternate  dan  SMA  Negeri 10 

Kota  Ternate  sudah  melaksanakan sosialisasi / workshop mengenai pendekatan 

STEM pada tahun ajaran 2019 – 2022. Akan tetapi penerapan STEM 
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dilaksanakan di kelas pada tahun ajaran 2022 pendekatan STEM dengan 

mengikuti (sintak PBL) ternyata respon siswa mengenai penerapan pendekatan 

STEM ini dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi (analisis, sistesis, 

kritis, kreatif dan inovatif) melalui pengalaman kerja ilmiah. Hal ini membuat 

siswa tidak merasa bosan saat proses belajar berlangsung. Sedangkan SMA 

Negeri 2 Kota Ternate, SMA Negeri 4 Kota Ternate, SMA Negeri 5 Kota Ternate 

dan SMA Negeri 6 Kota Ternate dari hasil wawancara pada guru kurikulum, SMA 

Negeri 2 Kota Ternate dan SMA Negeri 6 Kota Ternate belum melakukan 

sosialisasi / workshop mengenai pendekatan STEM pada guru – guru dan SMA 

Negeri 2 Kota Ternate dan SMA Negeri 6 Kota Ternate belum menerapkan 

pendekatan pembelajaran STEM. Dan hasil wawancara pada guru kurikulum, di 

SMA Negeri 4 Kota Ternate sudah melakukan sosialisasi / workshop mengenai 

pendekatan STEM pada guru – guru. Hanya saja sebagian guru sudah menerapkan 

STEM dikelas dan ada juga guru yang belum menerapkan STEM di kelas karena 

SMA Negeri 4 Kota Ternate belum merekomendasikan secara legal  tentang 

pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Sebaliknya di SMA Negeri 5 Kota 

Ternate hasil wawancara dengan guru kurikulum selaku guru biologi sudah 

pernah mengikuti diklat/pelatihan pembelajaran berbasis STEM pada tahun 2020 

kegiatannya di MGMP biologi akan tetapi belum melakukan sosialisasi /workshop 

mengenai pendekatan STEM pada guru - guru SMA Negeri 5 Kota Ternate kerena 

SMA Negeri 5 Kota Ternate masih menggunakan penduan kurikulum 13 yang 

diisyaratkan model pembelajaran inovatif yaitu discovery learning, problem based 

learning dan projek based learning. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat di deskripsikan bahwa di SMA Kota 

Ternate  masih banyak guru yang belum paham akan pendekatan STEM, padahal 

pendekatan STEM merupakan alternatif pembelajaran abad 21 yang dapat 

menunjang   ketercapaian  4C,  maka dari itu peneliti  berinisiatif  meneliti  tingkat  

pengetahuan guru, implementasi guru dan kesiapan guru biologi di SMA Negeri 

Wilayah Kota Ternate. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian yaitu 

“Profil Implementasi dan Kesiapan Guru Biologi Terhadap Penerapan 

Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Survei 

pada Guru SMA Negeri Wilayah Kota Ternate 2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan guru biologi SMA Negeri Kota Ternate 

tentang penerapan pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) ? 

2. Bagaimana implementasi guru biologi SMA Negeri Kota Ternate tentang 

penerapan pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering,  

Mathematics) ? 

3. Bagaiamana kesiapan guru biologi SMA Negeri Kota Ternate tentang 

pembelajaran STEM  (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru biologi SMA Negeri Kota 

Ternate tentang penerapan pembelajaran STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics).  

2. Untuk mengetahui implementasi guru biologi SMA Negeri Kota Ternate 

tentang penerapan pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). 

3. Untuk mengetahui kesiapan guru biologi SMA Negeri Kota Ternate tentang 

pembelajaran STEM  (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dikemukakan maka dari itu 

penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca dan memberikan kontribusi bagi penelitian - penelitian selanjutnya di 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan guru pendidikan biologi. Khususnya 

mengenai tingkat pengetahuan, implementasi dan kesiapan guru terhadap 

penerapan STEM  pada guru biologi SMA Negeri  Kota Ternate.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan baru dalam bidang penelitian 

pendidikan serta memotivasi peneliti untuk terus belajar. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi untuk  penelitian yang selanjutnya yang sejenis atau sebagai 

bahan pengembangan teori mengenai penerapan pembelajaran STEM. 


