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SCIENTIFIC & ENGINERING PRACTICE
NEXT GENERATION SCIENCE STANDARD
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Membuat pertanyaan (sains) dan menemukan masalah
(enginering)  

Mengembangkan dan menggunakan model 

Merencanakan dan melakukan investigasi

Analisis dan Interpretasi data

Menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi

Membangun eksplanasi (sains) dan mendesain solusi
(enginering)

Terlibat dalam argumen berdasarkan bukti

Mendapatkan, mengevaluasi dan mengkominkasikan
informasi
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Model Pembelajaran STEM

1) Project-Based Learning (PjBL) (Lucas)

2) PjBL STEM (Laboy-Rush)

3) 5E (Bybee)
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Project-Based Learning (PjBL)
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1 

PENENTUAN 
PERTANYAAN 
MENDASAR

2

MENDESAIN
PERECANAAN 

PROYEK

3

MENYUSUN 
JADUAL

4

MONITORING

5

MENGUJI HASIL

6

EVALUASI 
PENGALAMAN



Model PjBL STEM
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• Tujuan dari tahap pertama untuk membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi 
kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki/investigasi.

(1)

Reflection

• Tahap kedua dapat mengambil bentuk penelitian siswa,  guru membimbing dalam konsep sains, siswa 
memilih bacaan atau  mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan.

(2)

Research

• Tahap penemuan umumnya menjembatani penelitian dan informasi yang sudah dikenal dengan langkah-
langkah proyek. Siswa mulai menemukan proses pembelajaran dan menentukan apa yang masih belum 
diketahui

(3)

Discovery

• Dalam tahap aplikasi, siswa memodelkan suatu pemecahan masalah, siswa menguji model yang 
dirancang, berdasarkan hasil pengujian siswa dapat mengulang ke langkah sebelumnya

(4)

Application

• Tahap akhir dalam setiap proyek adalah mempresentasikan model dan solusi   langkah ini untuk 
mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi serta kemampuan untuk menerima dan 
menerapkan umpan balik yang membangun

(5)

Communication



Model 5E
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5 E step Design Process step

Engagement Identify problem and constraints

Exploration Research, Ideate, Analyze ideas

Explanation Research, Ideate, Analyze ideas

Elaboration/Extension Build and Communicate

Evaluation Test and refine; Reflect



No. EDP PjBL STEM PjBL 5E

1 Define problem Reflection (1) Menentukan pertanyaan
mendasar (1)

Engage (1)

2 Background research Research (2) Mendesain perencanaan 
projek (2,3)

Explore (2)

3 Plan solution Discovery (3) Menyusun jadwal (3) Explain (3)

4 Make model Application (4,5,6) Monitoring (2,3,4,5) Elaborate (4,5,6)

5 Test model Communication (6,7) Menguji hasil (5) Evaluate (6,7)

6 Reflect & redesign Evaluasi pengalaman (6)

7 Communicate
8

Perbandingan antara EDP dengan Model 
Pembelajaran STEM



Penerapan EDP pada Model: 
PjBL STEM, PjBL, 5E
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Kompetensi Dasar (XI/2)
Topik : Pemanasan Global (Fisika)

3.12 Menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi 
kehidupan serta lingkungan 

4.12 Mengajukan ide/gagasan penyelesaian masalah pemanasan global 
sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta 
lingkungan 
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Reflection/Menentukan pertanyaan mendasar/ 
Engage

• Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

• Guru memberikan permasalahan: Mengapa bumi kita semakin panas? 
Bagaimana cara mengurangi fenomena tersebut?

• Guru menyampaikan tugas proyek yang akan dibuat siswa
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Research/Mendesain Perencanaan 
Projek/Explore

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam mencari sumber-
sumber informasi yang relevan

• Guru mengiring siswa menemukan pemecahan masalah terhadap 
pencemaran udara maupun efek rumah kaca

• Guru memberikan self dan peer assessment untuk melihat keaktifan 
masing-masing siswa dalam kelompok
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Discovery/ Mendesain Perencanaan 
Projek/Explain

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 
tugas proyek yang akan dibuat

• Guru memberikan pilihan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
pembuatan proyek

• Guru meminta siswa untuk menuliskan semua rencana/ide dari setiap 
anggota yang muncul

• Guru meminta siswa dalam kelompok menentukan ide terbaik
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Menyusun Jadwal

• Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal untuk 
menyelesaikan proyek, dan menentukan waktu akhir penyelesaian 
proyek.

• Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat 
melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di 
luar kelas.
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Application/Monitoring, Menguji Hasil/
Elaborate

• Guru meminta siswa mengerjakan tugas proyek bersama teman 
sekelompoknya berdasarkan rancangan yang dibuat

• Guru meminta untuk mendokumentasikan proses pembuatan produk 
secara detail

• Guru membimbing dan memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan bantuan

• Guru memberikan peer assessment untuk melihat keaktifan masing-masing 
peserta didik

• Guru meminta setiap kelompok untuk melakukan uji coba produk yang 
telah dibuat

• Guru meminta peserta didik untuk mengisi laporan hasil pembuatan 
proyek
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Communication/Evaluasi Pengalaman/Evaluate

• Guru menyampaikan aturan presentasi

• Guru memonitor jalannya presentasi kelompok

• Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek 
yang telah diuji coba

• Guru memberikan kesempatan bertanya pada kelompok lain
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