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Hari ini kita diduga. Bukan hanya untuk meningkatkan kesedaran kepentingan sains dan 

teknologi dalam kehidupan, tetapi juga menyeimbangkan ilmu kemanusiaan dan bagaimana ia 

harus diaplikasi untuk melestarikan sesebuah negara bangsa. 

STEM diperkenalkan untuk menunjukkan dasar pendidikan dan kurikulum sekolah 

bagi meningkatkan minat dan daya saing terhadap sains dan teknologi dalam kalangan pelajar. 

Di Amerika Syarikat misalnya, lebih 80% bidang pekerjaan yang ada adalah dari STEM. Ini 

memberi isyarat bahawa sebuah negara yang maju mendambakan ilmu STEM sebagai tunjang 

negaranya, dan ini terlihat dalam peluang-peluang yang wujud daripadanya. 

 

Di Malaysia, nampaknya peratusan pelajar di bidang ini masih di kadar rendah 

berbanding keperluan bidang itu sendiri. Memetik Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, 

Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, jumlah pelajar yang menyertai STEM di 

peringkat pengajian tinggi masih jauh dari sasaran iaitu 270,000 orang menjelang tahun 2020 

yang hanya berbaki kurang dari dua tahun.  



 Maka statistik ini perlukan respond dari kita semua. USIM misalnya, melalui Fakulti 

Sains dan Teknologi menubuhkan jawatankuasa STEM yang terdiri daripada pensyarah-

pensyarah dan pelajar-pelajar dalam bidang kimia, fizik, biologi, matematik dan sains 

computer, yang bergerak di sekolah-sekolah sekitar Nilai untuk menghebahkan kepentingan 

STEM dalam kalangan pelajar sekolah. Peluang ini diisi dengan pelbagai aktiviti sains dan 

eksperimen yang menarik telah dicipta dan direka khas untuk menarik minat pelajar.  

 

Hal yang sama dilakukan untuk meningkatkan minat terhadap STEM dalam kalangan 

kanak-kanak. USIM juga merancang menganjurkan pelbagai program minat sains seperti 

Science Camp, National Islamic Science Seminar, World Science Day, Arduino Robotics 

Workshop dan banyak lagi pada 2018 ini. Peluang seperti ini perlu dilihat ibu bapa sebagai 

langkah meningkatkan kesedaran diri sendiri, di samping meningkatkan pengetahuan tentang 

STEM anak-anak pada usia seawal mungkin. 

 



Dalam masa yang sama, usaha meningkatkan minat terhadap STEM perlu turut 

diseimbangkan dengan ilmu kemanusiaan yang menjadi ‘pengawal’ kepada ilmu sains. 

Memang tidak keterlaluan jika dikatakan sebagai ‘pengawal’ kerana bidang seperti agama, 

psikologi, falsafah atau bidang-bidang kemanusiaan yang lain tampak lebih relevan hari ini 

berbanding sebelum peningkatan populariti STEM. Ini jelas kerana, ilmu sains yang 

ditunggang individu tidak beretika bisa meruntuh bangsa dan negara. Ilmu sains yang diaplikasi 

tanpa jiwa kemanusiaan bisa meruntun duka.  

Apa gunanya kemajuan teknologi semata-mata tanpa rasa? Rasa yang dimaksudkan di 

sini adalah ruh dalam melakukan sesuatu. Ruh inilah yang membentuk minda, etika, malah 

jiwa seseorang insan. Ruh ini mendapat pengisian daripada ilmu kemanusiaan, bukan ilmu 

sains semata-mata. 

Keseimbangan inilah yang kita cari dan perlu dapatkan. Dalam pada itu, ini tidak 

bermakna kita harus leka dibuai dengan pencapaian sedia ada, bukan pula bermakna kita tidak 

bersyukur. Namun, apa yang penting ialah meningkatkan penguasaan ilmu sains dan teknologi 

perlu dilakukan serentak dengan menguatkan jiwa dengan rasa kemanusiaan, berteraskan ilmu 

kemanusiaan, agar ilmu sains itu tidak sia-sia dan tidak pula dipersiakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


