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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

SCIENCE CENTRE

2.1. BATASAN DAN PENGERTIAN

Gedung peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam bahasa Inggris

disebut " science centre" merupakan sekelompok jenis kegiatan penunjang dalam

pengajaran. Istilah ini dipakai untuk menamai "central facility" yang sering

digunakan oleh para pelajar dalam melancarkan proses belajar mengajar.

Science centre berfungsi sebagai:

a. Laboratorium demonstrasi

b. Science workshop yang berfungsi untuk memperbaiki peralatan, mengembangkan

teknik mengajar dan menghasilkan sejumlah besar alat-alat peraga yang sesuai

dengan program studi

c. Perpustakaan ilmu pengetahuan sehingga pengajar dapat menemukan sejumlah

contoh-contoh pola pengembangan pengajaran yang memadai dan murid dapat

mengenali problematika yang sebenamya

d. Fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan sehinga kita dapat menetapkan standart

yang sama dalam pengertian teori sebuah cabang ilmu pengetahuan

e. Sebagai suatu fasilitas yang mampu menyimpan barang-barang yang berkaitan

dengan makhluk hidup dan cenderung tidak tahan lama seperti mikro organisme,

janin, ayam, telur, bibit, serum, makanan binatang yang kesemuanya dapat dipesan

oleh tiap-tiap sekolah untuk digunakan sebagai alat peragaan (Peghton, 1971).

Jgab ^7^7 •' yinj*utm ^eoritis



/6
Jcieofe C-ffiMre

2.2. RUANG LINGKUP IPTEK

2.2.1. Ruang Lingkup Ilmu Pengetabuan

Ilmu pengetahuan merupakan irama rangkap yaitu gerak keatas merupakan

reflektif dan kebawah merupakan legitimatif, refleksi adalah pengamatan yang

disengaja atas pengertian yang telah ada sedangkan legitimasi adalah pertangguang

jawaban atas kebenaran-kebenaran yang diakui.

Pengetahuan menurut Jujun (1985) merupakan produk dari kegiatan berpikir

sedangkan ilmu pada dasarnya mempunyai pengertian dengan ilmu pengetahuan

yaitu ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan

metode keilmuan.

Dalam Encyclopedia Britanica (1978) memberikan pembagian ilmu

pengetahuan yang komprehensif dan pembagian ini didasarkan atas fenomena yang

terjadi didalam masyarakat:

a. Logika

- Sejarah dan filsafat logika

- Logika formal, metologika dan logika terapan

b. Matematika

- Sejarah dan dasar-dasar matematika

- Cabang matematika

- Penerapan matematika

c. Ilmu pengetahuan

- Sejarah dan filsafat ilmu

- Ilmu fisika

d. Ilmu biologi

- Ilmu botani

- Ilmu zoologi

- Ilmu kesehatan dan sejenisnya

- Ilmu manusia dan sosial

- Ilmu pengetahuan aplikasi (teknologi)
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e. Sejarah manusia

- Ilmu sejarah dan asal-usulnya

- Pengertian tentang kehidupan manusia

f. Filsafat

- Ruang lingkup dan pembagian filsafat

- Sejarah dari filsafat

- Pendidikan dan teori filsafat.

2.2.2. Ruang Lingkup Teknologi

Teknologi menurut Telino (1975) adalah ilmu pengetahuan industri yang

praktis, pengetahuan sistematis mengenai kemampuan industri atau pengalaman

ketrampilan dan mempunyai kecenderungan untuk berindustri.

Pengertian teknologi yang lebih luas adalah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan

sebagai alat pembentuk pemecahan problematika secara praktis, juga segala bentuk

jenis ketrampilan/keahlian khusus yang berhubungan dengan karya-karya terapan.

Teknologi adalah bentuk aplikasi dari sebuah teori atau teknik dimana teori diartikan

sebagai proses pemenuhan tuntutan kebutuhan manusia.

Dalam technologi and culture, Goodwin (1978) mengelompokkan teknologi

menjadi 10 kelompok besar:

a. Rekayasa teknik sipil

- Arsitektur dan konstruksi bangunan

- Jembatan, pelabuhan, terminal

- Pemetaan, hartografi, urban engineering, penanganan limbah

b. Perhubungan

- Perhubungan darat

- Perhubungan laut

- Perhubungan udara

c. Sumber energi

- Sistem hidrolis
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- Internal combustion engines

- Mesin uap

- Pembangkit listrik

- Penerangan

- Uap panas

- Nuklir, sinar matahari, biogas

d. Material dan prosesnya

- Pertambangan

- Industri kimia, minyak, gas, karet, plastik

- Keramik, kaca, semen, kertas, tekstil

e. Mekanikal dan teknologi elektromagnetik

- Perangkat mesin, instrumen dan komputer

- Mesin pencetak

- Mesin jahit

- Pembangkit tenaga

f. Komunikasi

- Percetakan

- Radio

- Fotografi

- Telepon, telegrap, phonograp dan perekam

g. Pertanian dan teknologi pangan

h. Organisasi industri

- Teknik manajemen

- Teknik produk

i. Teknologi militer

j. Industri arkeologi.
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2.3. TUJUAN KEGIATAN

2.3.1. Tujuan Institusional

Tujuan institusional mencakup:

a. Merangsang minat masyarakat pada bidang sains dan teknologi sehingga dimasa

mendatang banyak masyarakat yang tertarik dan berperan pada bidang sains,

teknologi dan riset

b. Memamerkan peranan sains dan teknologi dalam bidang industri dan kesejahteran

masyarakat

c. Mendorong generasi muda untuk mengembangkan bakat sesuai alternatif profesi

masa mendatang terutama kalangan pelajar tingkat dasar dan lanjutan.

2-3.2. Tujuan Fungsional

2-3.2.1. Dari suaut panaang masyarakat

Sudut pandang masyarakat menurut Krisnamukti (1995) mencakup:

a. Masyarakat umum

Menyebarkan hasil penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

secara merata kepada masyarakat sehingga terdapat kesempatan yang sama dalam

menerima perkembangan zaman, adanya kepentingan bagi kemakmuran manusia

yang menyebabkan ilmu pengetahuan harus diterima oleh segenap lapisan

masyarakat

b. Pelajar

Memberi ilustrasi yang jelas bagaimana sebuah teori dapat dijalankan atau terjadi,

pengembangan ini diberikan mengingat perkembangan pemahaman masyarakat

khususnya pelajar yang akan menjadi mudah bila disajikan dalam bentuk tiga

dimensi atau sistem jaringan yang diperluas.
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2.3.2.2. Dari sudut pandang ilmu

Sifat dasar dari ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sehingga

diperlukan wadah yang mampu menampung dan mendukung terlaksananya kegiatan

alih teknologi. Maka proses penguasaan iptek oleh masyarakat tidak akan

menghasilkan dampak negatif yang terlampau besar, dikatakan negatif karena setiap

perkembangan yang ada dimuka bumi selalu mengandung dua hal yang selalu

berlawanan yaitu positif, negatif dan benar, salah (Krisnamukti, 1995).

2. 4. UNSUR DASAR PELAKU KEGIATAN

Dalam ilmu psikologi bila berbicara tentang manusia maka akan selalu

mempermasalahkan tentang kepribadian {personality). Kepribadian seseorang akan

mempengaruhi tingkah laku seseorang dan hal ini dipengaruhi oleh kondisi

lingkungan sekitar atau dengan kata lain dapat juga berarti tingkah laku sebagai

bagian dari proses interaksi, sebabnya ialah karena lingkungan mengandung stimulus

atau rangsangan yang kemudian dibahas dengan respon oleh kepribadian yang

bersangkutan.

Tingkah laku manusia dilandasi oleh asumsi:

a. Tingkah laku selalu ada sebabnya

b. Tingkah laku selalu bermotivasi

c. Tingkah laku selalu bertujuan (Boedojo, 1980).

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa seseorang dalam bertingkah laku

mempunyai motivasi dan tujuan, tujuan yang ingin dicapai melalui science centre

adalah dari segi pendidikan dan rekreasi, dari segi pendidikan pengunjung

mendapatkan pengetahuan/informasi baru tentang teknologi. Mempelajari teknologi

baru atau meneliti hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sementara dari segi rekreasi adalah sebagai sarana untuk memperoleh

hiburan.
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2.5. PROGRAM DAN KONFIGURASI KEGIATAN

2.5.1.Program Kegiatan

Program kegiatan mencakup:

a. Koleksi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai sifat yang selalu tumbuh dan

berkembang sehingga menuntut adanya kemampuan wadah untuk

mempresentasikan materi yang selalu berkembang

b. Peragaan dan pameran

Untuk menentukan berhasil tidaknya fasilitas science centre yang berfungsi

sebagai fasilitas edukatif maka dituntut penyajian materi yang komunikatif dan

interaktif sehingga mampu merangsang minat dan partisipasi pengunjung,

disamping itu keberadaan ruang workshop perlu diadakan sebagai proses alih

teknologi yang bersifat interaktif

c. Edukasi

Sebagai salah satu pendidikan non formal, suasana sekolah dapat mewarnai pola

kegiatan secara keseluruhan, adanya area diskusi atau tempat berkumpul untuk

membicarakan tentang apa yang baru saja diamari dan dirasa perlu untuk

dipelajari (Kencana, 1990).

2-5.2. Kontigurasi Kegiatan

Ditinjau dari beberapa sudut pandang, kegiatan-kegiatan dalam science centre

secara garis besar dapat dikelompokkanantara lain:

2.5.2.1. Kegiatan pameran dan peragaan

Kegiatan pameran dan peragaan mencakup:

a. Ruang peragaan iptek, merupakan kegiatan awal untuk memperkenalkan peranan

iptek dalam kehidupan manusia

b. Ruang pengenalan dan pemahaman ilmu pengetahuan dasar, ditunjukkannya

perkembangan ilmu pengetahuan dasar bersamaan dengan terjadinya proses alih

Jgab yjsj i "Jr\n\tMwn ^"eoriris



Science L**nire ^
22

pengetahuan, agar pengunjung tertarik minatnya terhadap kegiatan ilmiah yang
memanfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan dasar

c. Ruang peragaan teknologi, yang menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan harus

diterapkan dan dimanfaatkan, diharapkan pengunjung dapat bergerak dan
mendalami penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang menampilkan
sejarah penemuan, cara kerja, pemanfaatannya sekarang dan perkembangan lebih
lanjut dimasa mendatang (Kencana, 1990).

2.5.2.2- Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung meliputi:

a. Persiapan pameran dan demonstrasi

b. Penataan materi

c. Pembongkaran dan pengepakan materi

d. Penyimpanan materi.

2-5.2.3. Kegiatan penunjang

Kegiatan penunjang mencakup:

a. Pengelolaan

b. Ceramah dan diskusi

c. Pameran temporer.

2.6. TEKNIK PRESENTASI

2.6.1. Teknik Partisipasi

Konsep tentang teknik ini adalah bahwa pengunjung diajak untuk terlibat

dengan benda-benda peragaan, baik secara fisik maupun secara intelektual atau

kedua-duanya, jenis-jenisnya adalah:

a. Activation, pengunjung bersifat aktif misalnya dengan menekan tombol, menekan

bendel dan sebagainya misalnya pada presentasi audiovisual
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b. Question and answer games, pengunjung dapat bermain yang merangsang

intelektual dan keingintahuan, pengunjung disediakan beberapa pertanyaan dan

dipersilahkan menjawab, bentuk presentasinya dengan panel-panel elektronika

c. Physical involvement, pengunjung diajak untuk aktif secara fisik, misalnya

mengayuh sepeda untuk menghasilkan energi atau menggunakan mikroskop untuk

melihat benda-benda kecil

d. Intelectual simulation, pengunjung diajak untuk aktifsecara intelektual, misalnya

ilusi optik, rumus-rumus matematika

e. Live demonstrations, bersifat demonstrasi langsung , misalnya bagaimana magnet

bekerja atau tentang suatu kerja mesin tertentu.

2.6.2. Teknik berdasarkan Pada Obyek {Object-Base Techniques)
Teknik dasar untuk memamerkan dapatdigolongkan dalam tigajenis :

a. Open storage, meletakkan seluruh koleksi pada tempat pameran

b. Selective display, menampilkan hanya sebagian koleksi

c. Thermatik grooping, menampilkan benda-benda koleksi dalam suatu topik

tertentu.

Sedangkan bentuk-bentuk penanganannya dalam memamerkan adalah sebagai

berikut:

a. Unsecured object, cara ini dipakai untuk benda-benda yang cukup aman, misalnya

lokomotif, benda-benda pamer biasanya diam dan relatif besar

b. Tastened object, pada cara-cara ini benda-benda diikat agar tidak dapat diambil

atau berpindah tempat, misalnya dengan sekrup ukuran benda-benda yang

dipamerkan biasanya relatif kecil

c. Enclosed object, benda-benda yang dipamerkan dilindungi oleh pagar atau kaca

d. Hanging object, benda-benda dipamerkan dengan digantung ini biasanya

diterapkan pada ruang pameryangrelatif luas dan besar
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e. Animated object, benda-benda pamer digerakkan sehingga menimbulkan atraksi
yang menarik bagi pengunjung

f. Diorumas, cara ini dapat menggunakan dua pilihan yaitu miniatur atau seukuran
benda aslinya

g. Recreated streets and villages, cara ini dilakukan seringkali dengan membuat
artefak-artefak seperti aslinya untuk menggambarkan suatu sejarah, pada skala
yang lebih maju pembuatan artefak inijuga terletak diudara terbuka.

2.6.3. TeknikPanel {Panel Techniques)

Panel berfungsi untuk membantu dalam mempresentasikan informasi,
penyajiannya harus menghindari kesan yang monoton, menjemukan dan
menimbulkan reaksi yang negatif.

2.6.4. Teknik Model {Model Techniques)

Jenis tenik model adalah:

a. Replicas, suatu tiruan benda aslinya dengan skala satu banding satu

b. Miniatures, suatu jen^s model yang ukurannya lebih kecil dari aslinya
c. Englargements, suatu model dengan ukuran yang lebih besar dari aslinya.

2-6.5. Teknik Simulasi (Simulation Techniques)

Teknik simulasi diharapkan dapat mengajak pengunjung berpetualang atau
menggambarkan kondisi aslinya didalam kegiatan pameran.

2.6.6. Teknik Audiovisual (Audiovisual Techniques)

Teknik audiovisual meliputi narasi, slide dan film. Juga dengan cara :
a. Videotape

b. Videodiscs

c. Talkingheads, suatu teknik dengan menggunakan boneka untuk memberi kesan

hidup
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d. projected dioramas, suatu deorama yang ditambahkan latar belakang yang hidup

e. Chinese mirrors, menggunakan trik-trik cermin untuk menunjukkan kesan tiga

dimensi

f. Multimedia presentations, menggunakan beberapa jenis teknik audiovisual secara

bersamaan (Layton, 1992).

2.7. PENDUKUNG KEGIATAN DAN PELAYANAN

Pendukung kegiatan danpelayanan meliputi:

a. Pendukung berlangsungnya kegiatan diandalkan pada presentasi kelembagaan

- Lembaga penelitiandan pengembangan

- Lembaga edukasidan perguruan tinggi

- Lembaga pemerintahan

b. Kegiatan ini menyatu kepada tuntutan spesifikasi lokasi yang harus memenuhi

syarat

- Memenuhi tuntutankegiatan pendukung dalam skala regional

- Mempunyai interelasi kuatdengan kegiatan pendukungnya

- Berpotensi bagi peminat bidang iptek

- Mempunyai derajat aksesibilitas yang tinggi.

2.8. STUDI KOMPARASI

Studi banding macam ruang terhadap gedung iptek di tiga negara yaitu

Singapura, Belanda dan Thailand.

Singapura

Ruang masuk
Lobby lift
Souvenir

Galeri utama

Tabel 2

Ruang Utama

Belanda

Ruang masuk
Lobby lilt, Jtrontaesk
souvenir

Pameran tetap

Tbailand

Ruang masuk
Lobby lilt, rrontaesk
Science sbop
Pameran tetap
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Galeri kbusus

Auditorium

Demonstrasi

Ruang kuliab
Lab. Pengunjung
Perpustakaan
Kantin

Lavatory

Pameran temporer
Sinematograri
Pertemuan

Perpustakaan
Restoran

Lavatory
Sumber : B. Krisnamukti, TA/1995/UGM

Tabel 3

Ruang Penunjang

26

Pameran temporer
Auditorium

Pertemuan

Kelas

Ruang guru
Perpustakaan
Kantin

Lavatory

Singapura Belanda Tbailand
Kantin Kantin Adsministrasi
Studio audio Studio tata Studio tata
Kamar gelap Kamar gelap Kamar gelap
Laboratorium Kurator Kurator

Bengkel Bengkel Bengkel
Ruang mekanik Mekanikal Ruang mekanik
Dapur Dapur Dapur
Gudang Gudang Gudang
Keamanan Keamanan Keamanan

Lavatory Lavatory Lavatory
Sumber : B. Krisnamukti, TA/1995/UGM
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