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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas). Pencapaian tujuan pendidikan nasional diukur melalui 

kegiatan evaluasi. Evaluasi meliputi proses menilai, membandingkan, dan 

memutuskan hasil penilaian (Bloom dalam Nuh, 2013). Benchmarking merupakan 

suatu kegiatan evaluasi. Dalam konteks pendidikan, benchmarking dapat diartikan 

sebagai kegiatan membandingkan mutu pendidikan antar kelompok berdasarkan 

suatu pembanding tertentu. Benchmarking pendidikan nasional perlu dilakukan 

dalam pengendalian kualitas pendidikan agar arah kebijakan pendidikan nasional 

selaras dengan arus globalisasi. 

Dalam rangka benchmarking pencapaian program pendidikan nasional, 

Indonesia berpartisipasi dalam berbagai studi internasional seperti PISA. PISA 

(Program for International Student Assessment) merupakan studi yang 

dikembangkan oleh negara-negara maju di dunia yang tergabung dalam OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development). PISA menilai dan 

membandingkan kemampuan siswa usia 15 tahun dalam literasi membaca, literasi 

matematika, dan literasi sains antar negara peserta studi. 

Tujuan keikutsertaan Indonesia dalam PISA yaitu untuk mendapatkan 

gambaran tentang kemampuan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi 

sains siswa Indonesia. Dengan diketahuinya kelemahan dan kekuatan siswa 

Indonesia maka hasilnya dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan 

kebijakan oleh lembaga yang berwenang untuk peningkatan mutu pendidikan 

(Balitbang Depdiknas, 2006). 
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Kualitas pendidikan Indonesia menurut studi PISA dari tahun ke tahun 

sangat memprihatinkan karena tidak menunjukkan perbaikan. Hasil PISA tahun 

2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012 menunjukkan bahwa skor literasi sains siswa 

Indonesia selalu berada di bawah rata-rata skor internasional. Skor literasi sains 

siswa Indonesia tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012 secara berurutan yaitu 

393, 395, 393, 383, dan 382. Sementara itu, rata-rata skor literasi sains 

internasional ditetapkan 500. Trend literasi sains siswa Indonesia belum 

menunjukkan perubahan proportion correct yang signifikan. Dari tahun 2000 

sampai 2009 nilai proportion correct masih rendah, yaitu secara berturut-turut 

0,35; 0,35; 0,34; 0,34 (Balitbang Depdikbud, 2011). Studi PISA terbaru tahun 

2012 menunjukkan literasi sains siswa Indonesia usia 15 tahun berada pada 

ranking ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi. 

Literasi sains dalam konteks PISA didefinisikan sebagai kemampuan 

menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan fakta dalam rangka memahami alam semesta dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia (Firman, 

2007). Salah satu cabang dari sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang 

diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas 

pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang 

berkaitan dengan komposisi, sifat, perubahan, dinamika dan energetika materi. 

Pembelajaran kimia sudah seharusnya diarahkan pada pengembangan literasi 

sains dalam rangka menyiapkan siswa untuk kehidupannya di masa depan. 

Sejalan dengan itu, penilaian hasil belajar kimia dengan menggunakan tes yang 

kontekstual dan terintegrasi seperti pada tes PISA tentu lebih bermakna. 

Menurut Depdikbud (2013) capaian siswa Indonesia yang tidak 

menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan PISA disebabkan 

antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di PISA tidak terdapat dalam 

kurikulum Indonesia. Secara khusus, menurut Balitbang Depdikbud (2011) 

rendahnya literasi sains siswa Indonesia dapat dijadikan indikator bahwa 
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pembelajaran sains yang terjadi di Indonesia belum memberikan penekanan pada 

penerapan dalam dunia nyata. Selain itu, rendahnya literasi sains siswa pada PISA 

juga menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir secara integratif 

yaitu cara mengaitkan konsep-konsep yang ada baik pada bidang studi yang sama 

maupun lintas bidang studi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbagai usaha telah dilakukan praksis pendidikan kita dalam 

pengembangan literasi sains siswa diantaranya melalui pembelajaran kontekstual. 

Namun demikian, pembelajaran yang kontekstual masih belum diiringi dengan 

instrumen penilaian yang kontekstual. Hal ini menjadi penyebab siswa tidak 

terbiasa menghadapi tes berbasis literasi sains seperti PISA. Penilaian secara 

kebiasaan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan materi 

pembelajaran. Pada umumnya para pendidik hanya berfokus pada materi yang 

harus diberikan kepada para siswanya (Cooper dalam Suwarto, 2013). 

Pada tahun 2006 pernah muncul ide penilaian skala nasional melalui 

model ujian nasional berbasis literasi. Menurut Yusuf (2006), tujuan ujian 

nasional hendaknya diarahkan untuk menilai pencapaian kompetensi sesuai 

dengan standar nasional pendidikan dan pencapaian tingkat literasi siswa 

Indonesia. Oleh karena itu, salah satu usaha yang harus dicoba dalam rangka 

pengembangan literasi sains siswa Indonesia yaitu melalui pembiasaan 

penggunaan tes berbasis literasi sains dalam penilaian berbasis kelas. Penilaian 

berbasis kelas merupakan penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dilakukan 

dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, atau bentuk 

lain yang sesuai untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Menurut 

McMilan (Firman, 2013), hasil penilaian oleh pendidik digunakan untuk menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi, tes PISA dapat berfungsi 

untuk mendiagnosa tingkat literasi sains siswa, sehingga dapat memperbaiki 

proses pembelajaran. 
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Studi pasca-PISA telah dilakukan di banyak negara dalam rangka 

mengetahui kelemahan siswa dengan lebih spesifik sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan dalam rangka 

memperbaiki kualitas pendidikan negara tersebut. Namun di Indonesia, studi 

pasca-PISA dirasakan minim. Di Amerika Serikat, studi pasca-PISA misalnya 

seperti laporan NGA, CCSSO & Achieve (2008). Dalam laporan tersebut, capaian 

siswa dibandingkan berdasarkan perbedaan ras di Amerika. Di Kanada, studi 

pasca-PISA dilakukan misalnya oleh Knighton, Brochu & Gluszynski (2010) 

dimana capaian siswa pada tiap provinsi diuraikan secara lebih rinci. 

Studi tentang analisis trend literasi siswa Indonesia secara nasional pernah 

dirilis Balitbang Depdikbud pada tahun 2011. Berdasarkan hasil analisis tersebut 

diketahui bahwa trend literasi sains siswa Indonesia belum menunjukkan 

peningkatan yang signifikan, dari tahun 2000-2009 angka capaiannya masih 

rendah. Analisis trend literasi sains yang dirilis Balitbang Depdikbud tersebut 

dirasakan kurang spesifik. Penelitian yang fokus untuk mengungkap kemampuan 

literasi sains siswa pada bidang sains tertentu seperti kimia tentu lebih bermanfaat. 

Jika dilakukan studi secara spesifik pada suatu sekolah, informasi capaian literasi 

sains siswa dalam PISA dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan penilaian 

hasil belajar pada sekolah yang menjadi subjek penelitian. 

Di bidang pendidikan, pemerintah kota Padang memiliki tekad 

meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan rencana strategis program 

pendidikan nasional, diantaranya peningkatan kompetensi dan daya saing bangsa. 

Dalam mengukur kompetensi dan daya saing bangsa tentu berdasarkan 

benchmark atau suatu standar tertentu. Jadi, kota Padang memerlukan data 

perbandingan prestasi siswa terhadap benchmark tertentu. PISA merupakan studi 

tentang profil kemampuan dasar hidup yang diantaranya adalah kemampuan 

literasi sains. Literasi sains terdiri dari empat aspek yaitu konten, proses sains, 

konteks, dan sikap terhadap sains. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

merasakan perlu adanya suatu penelitian terhadap capaian siswa dalam PISA-
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kimia dalam penelitian yang berjudul “Capaian Literasi Sains Siswa SMAN di 

Kota Padang dalam PISA-Kimia Ditinjau dari Benchmark Nasional dan 

Internasional”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

kualitas pendidikan Indonesia menurut studi PISA dari tahun ke tahun tidak 

menunjukkan perbaikan. Hasil PISA tahun 2000 sampai 2012 menunjukkan 

bahwa literasi sains siswa Indonesia selalu berada di bawah rata-rata skor 

internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan, baik perbaikan proses 

pembelajaran maupun perbaikan penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran 

sudah seharusnya diarahkan pada pengembangan literasi sains dalam rangka 

menyiapkan siswa untuk kehidupannya di masa depan. Sejalan dengan itu, 

pembiasaan penggunaan tes berbasis literasi sains dalam penilaian hasil belajar 

perlu dilakukan. 

Perbaikan kemampuan literasi sains siswa tentunya harus diawali dengan 

adanya penelitian yang bertujuan untuk mengungkap capaian literasi sains siswa 

sehingga tingkat literasi sains siswa dapat dipetakan dengan baik. Tes PISA dapat 

berfungsi untuk mengungkap dan mendiagnosa tingkat literasi sains siswa 

sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian 

hasil belajar. Literasi sains terdiri dari empat aspek yaitu konten, proses sains, 

konteks, dan sikap terhadap sains. Oleh karena itu, penting untuk memetakan 

capaian literasi sains siswa pada setiap aspek khususnya terkait bidang kimia. 

Dengan demikian, informasi capaian literasi sains siswa dalam PISA-kimia dapat 

digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar 

pada sekolah yang menjadi subjek penelitian. 

 
C. Rumusan Masalah 

Di atas telah dipaparkan bahwa penting untuk mengungkap capaian literasi 

sains siswa pada empat aspek literasi sains yaitu konten, proses sains, konteks, 
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dan sikap terhadap sains dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran dan 

penilaian hasil belajar. Capaian literasi sains siswa khususnya terkait bidang kimia 

dibandingkan terhadap benchmark literasi sains nasional dan internasional. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini dapat dinyatakan rumusan masalah “Bagaimanakah 

capaian literasi sains siswa SMAN di kota Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari 

benchmark nasional dan internasional?”. Adapun rumusan masalah penelitian 

tersebut diuraikan menjadi pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimanakah profil literasi sains aspek konten kimia siswa SMAN di kota 

Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari benchmark nasional dan 

internasional?  

2. Bagaimanakah profil literasi sains aspek proses sains siswa SMAN di kota 

Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari benchmark nasional dan 

internasional? 

3. Bagaimanakah profil literasi sains aspek konteks sains siswa SMAN di kota 

Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari benchmark nasional dan 

internasional? 

4. Bagaimana profil sikap terhadap sains siswa SMAN di kota Padang khususnya 

sikap terhadap kimia? 

5. Bagaimanakah perbandingan capaian literasi sains siswa antar klaster SMAN 

di kota Padang dalam PISA-kimia? 

6. Apakah guru kimia SMAN di kota Padang telah menerapkan pembelajaran 

dan penilaian hasil belajar berbasis literasi sains kepada siswa? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran tentang literasi sains aspek konten kimia siswa SMAN 

di kota Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari benchmark nasional dan 

internasional. 
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2. Memperoleh gambaran tentang literasi sains aspek proses sains siswa SMAN 

di kota Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari benchmark nasional dan 

internasional. 

3. Memperoleh gambaran tentang literasi sains aspek konteks sains siswa SMAN 

di kota Padang dalam PISA-kimia ditinjau dari benchmark nasional dan 

internasional. 

4. Memperoleh gambaran tentang sikap terhadap sains siswa SMAN di kota 

Padang khususnya sikap terhadap kimia. 

5. Menganalisis perbedaan capaian literasi sains siswa antar klaster SMAN di 

kota Padang dalam PISA-kimia. 

6. Memverifikasi apakah guru kimia SMAN di kota Padang telah menerapkan 

pembelajaran dan penilaian hasil belajar berbasis literasi sains kepada siswa 

sehingga diketahui penyebab siswa mengalami kesulitan menghadapi tes 

PISA-kimia. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

1. Bahan masukan bagi guru tentang gambaran literasi sains siswa khususnya 

pada bidang kimia. 

2. Berdasarkan kelemahan literasi sains siswa yang terungkap dalam penelitian, 

pembelajaran yang dilakukan guru diharapkan lebih diarahkan pada 

pengembangan literasi sains. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk membiasakan penggunaan tes 

berbasis literasi sains dalam penilaian hasil belajar agar siswa tidak kesulitan 

dalam menghadapi tes PISA. 

4. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada dinas pendidikan terkait 

dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan yang berorientasi kepada 

pengembangan literasi sains. 

5. Peneliti lainnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan untuk 

melanjutkan penelitian-penelitian pasca-PISA lainnya. 
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