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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Biologi ialah ilmu alam tentang makhluk hidup atau kajian saintifik 

tentang kehidupan. Sebagai ilmu, biologi mengkaji berbagai persoalan yang 

berkaitan dengan berbagai fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai 

tingkat organisasi kehidupan dan tingkat interaksinya dengan faktor 

lingkungannya pada dimensi ruang dan waktu. Biologi sebagai bagian dari sains 

terdiri dari produk dan proses. Produk biologi terdiri atas fakta , konsep, prinsip, 

teori, hukum dan postulat yang berkait dengan kehidupan makhluk hidup beserta 

interaksinya dengan lingkungan. Dari segi proses maka Biologi memiliki 

ketrampilan proses yaitu, mengamati dengan indera, menggolongkan atau 

mengelompokkan, menerapkan konsep atau prinsip, menggunakan alat dan bahan, 

berkomunikasi, berhipotesis, menafsirkan data, melakukan percobaan, dan 

mengajukan pertanyaan. 

Pada dasarnya pembelajaran biologi berupaya untuk membekali siswa 

dengan berbagai kemampuan tentang cara mengetahui dan memahami konsep 

ataupun fakta secara mendalam. Biologi memiliki bidang kajian yang luas. Kajian 

biologi mencakup biosfer yang sangat luas hingga sel yang sangat kecil 

(mikroskopis). Berbagai temuan dan fenomena biologi banyak dipelajari sebagai 

fakta kualitatif, padahal dapat pula dipelajari dengan cara dikuantitatifkan 

sehingga memudahkan untuk mengembangkan berbagai kompetensi (Supriatno, 

2013). Oleh karena itu pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik agar 

dapat memahami dan menggunakan literasi kuantitatif. 

Permasalahan dalam pengajaran biologi saat ini yaitu mahasiswa tingkat 

S1 lebih menganggap biologi sebagai mata kuliah hapalan. Hal ini terlihat ketika 

mereka dituntut untuk mengingat ciri, bentuk, persamaan, perbedaan, dan 

karakteristik lainnya ketika belajar biologi pada umumnya (Lufri, 2007). 
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Kemampuan mahasiswa biologi masih terbatas dari kemampuan menghapal dan 

mendeskripsikan konsep yang diajarkan, tidak pada kemampuan memahami 

literasi kuantitatif. Di lapangan ditemukan masih banyak siswa yang tidak bisa 

membaca tabel, menginterpretasikan data melalui grafik, dan melakukan konversi 

satuan (Harrell, 1999). Speth et al (2010) juga melakukan penelitian mengenai 

literasi kuantitatif dalam pengantar biologi. Hasil penelitian menginformasikan 

bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam melakukan 

perhitungan sederhana, mempresentasikan data dalam grafik, dan 

mengartikulasikan data menjadi argumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Speth, et al. (2010) menunjukkan bahwa 

mayoritas siswa di Amerika Serikat lulus dengan keterampilan kuantatif yang 

rendah. Padahal tuntutan ilmu biologi pada abad 21 diharapkan berkembang 

menjadi sains kuantitatif. Menurut Hustings (2002) bahwa pada abad ke 21 ini, 

literasi dan numerasi akan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan pada orang 

berpendidikan terutama mahasiswa. Agar menjadi efektif, keterampilan numerasi 

harus diajarkan dan dipelajari dalam situasi nyata dan pada konsep apapun di 

dalam sains (Steen, 2001). Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa 

mahasiswa biologi harus memiliki kemampuan pengoperasian matematika, 

pengukuran, dan pemodelan ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan di situasi 

nyata ketika belajar biologi. Selain itu, terdapat beberapa elemen yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa biologi, di antaranya adalah keterampilan dalam 

berhitung, memecahkan masalah, dan kemampuan berkomunikasi dan terampil 

dalam mengolah data kuantitatif (Hamzah, 2009). 

Literasi kuantitaif adalah kemampuan untuk mengendalikan situasi atau 

menyelesaikan sebuah masalah dalam praktek, dan melibatkan informasi 

kuantitatif (matematika dan statistika) yang bisa dimunculkan secara verbal, 

grafik, tabel, atau formulasi simbol. Hal tersebut membutuhkan aktifasi 

pengetahuan yang sesuai, sikap, dan proses. Literasi kuantitatif dapat dilihat 

ketika diekspresikan dalam komunikasi, tulisan, oral maupun mode visual (Frith, 

2011). Berangkat dari pengertian ini, dapat kita lihat bahwa literasi kuantitatif 
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mengembangkan sikap ilmiah yang tinggi dan membuat sebuah hipotesis maupun 

kesimpulan berdasarkan data, sehingga literasi kuantitatif dapat juga disebut 

sebagai alat untuk berpikir (Steen, 2001). Literasi kuantitatif sangat penting untuk 

para calon sarjana biologi di masa depan yang diharuskan untuk 

menginterpretasikan informasi numerik, dan klaim berbasis data mengenai hampir 

setiap aspek kehidupan sehari-hari.  

Untuk mengatasi kebutuhan quantitative literacy dalam pengajaran 

biologi, tidak hanya pada genetika saja akan tetapi pada konsep lainnya juga 

seperti anatomi tumbuhan yang sudah dianggap sebagai konsep hapalan, maka 

perlu untuk dimasukkan konsep-konsep kuantitatif pada bahan ajar biologi pada 

konsep anatomi tumbuhan berbasis quantitative literacy. Hasil dari angket 

menunjukkan hanya 1,4% mahasiswa biologi yang berpendapat bahwa anatomi 

tumbuhan juga dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan matematika 

sedangkan yang terbanyak adalah genetika. Hasil angket lain menyatakan 

sebanyak 93% mahasiswa biologi berpendapat bahwa konsep adalah salah satu 

aspek yang paling sering dinilai dalam perkuliahan anatomi tumbuhan. 

Mahasiswa biologi terbiasa dilatih untuk hanya mengidentifikasi beberapa 

karakteristik tertentu ketika melakukan praktikum anatomi tumbuhan, beberapa 

diantaranya adalah 95,8% bentuk sel, 90,1% letaknya di dalam jaringan/organ, 

78,9% bentuk penebalan, 63,4% fungsi, 62% komponen penyusun, dll. 

Sedangkan, aspek lainnya yang mengharuskan siswa memiliki keterampilan 

literasi kuantitatif pada perkuliahan anatomi tumbuhan tidak pernah terukur, 

misalnya distribusi sel per satuan luas pengamatan, frekuensi sel, dan diameter sel 

sebenarnya. 

Penerapan literasi kuantitatif dalam konsep anatomi tumbuhan dapat 

dilakukan secara efektif melalui penyusunan bahan ajar berbasis quantitative 

literacy, sehingga mahasiswa biologi diharapkan dapat menguasai kemampuan 

kuantitatif literasi. Pada mata kuliah anatomi tumbuhan pembelajaran 

menggunakan literasi kuantitatif dapat dikatakan baru, sehingga bisa diasumsikan 

mahasiswa belum begitu terbiasa. Sebagai contoh mahasiswa biologi terbiasa 
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dilatih untuk hanya mengidentifikasi beberapa karakteristik tertentu ketika 

melakukan praktikum seperti bentuk sel, letak organel sel atau sel di dalam 

jaringan, dan bentuk penebalan. Sedangkan dalam kuantitatif literasi mahasiswa 

dituntut untuk memiliki keterampilan mengetahui distribusi sel per satuan luas 

pengamatan, frekuensi sel, diameter sel sebenarnya. Hal ini tentu memberikan 

tugas tambahan dan tentu saja tuntutan serta beban belajar mahasiswa akan 

bertambah pula. Beban belajar atau beban kognitif mahasiswa yang bertambah ini 

tentu akan mempengaruhi hasil belajar dan ketercapaiannya pada mata kuliah 

anatomi tumbuhan. 

Ketika seseorang mempelajari informasi yang baru, maka informasi yang 

didapat tersebut akan diproses dalam memori kerjanya (working memory) (Matlin, 

2009). Working memory bekerja dalam keadaan sadar dan dapat memproses 

informasi dengan cepat, namun memiliki kapasitas yang terbatas (Paas, 2003). 

Jumlah potongan informasi yang dapat diproses dalam working memory seseorang 

yaitu sebanyak tujuh potongan informasi (plus, minus two). Hal ini dikenal 

dengan the magic of seven (plus, minus two) (Matlin, 2009). Selain terbatasnya 

jumlah informasi yang dapat diproses, lamanya informasi baru yang dapat 

disimpan dalam working memory hanya sekitar 20 detik (Merrienboer dan 

Sweller, 2005). Terbatasnya jumlah informasi waktu pada working memory hanya 

terjadi pada informasi yang bersifat baru. 

Jika seseorang memproses suatu informasi baru maka ia akan memanggil 

informasi yang dapat membantu memproses informasi tersebut pada memori 

jangka panjangnya (long term memory) (Mayer and Moreno, 2003). Namun jika 

tidak terdapat informasi yang cukup relevan pada long term memory, working 

memory seseorang tidak mampu memproses informasi baru yang diterimanya 

tersebut. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya informasi yang harus diproses. 

Jika hal ini terjadi maka dapat mengakibatkan kelebihan beban kognitif pada 

working memory  dan kegagalan proses belajar pun dapat terjadi (Merriënboer and 

Sweller, 2005).  
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Beban kognitif atau cognitive load adalah sebuah teori instruksional yang 

berawal dari sebuah ide pada memori kerja kita yang dibatasi dengan respon 

terhadap sejumlah informasi yang dapat diterima dan sejumlah operasi yang dapat 

ditampilkan oleh informasi tersebut. Hal itu berarti seorang pelajar (learner) dapat 

mendukung penggunaan memori kerja tersebut secara efisien, terutama saat 

mempelajari tugas atau pekerjaan yang sulit (Paas et al., 2003). Cognitive load 

mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan berbasis quantitative 

literacy mungkin bervariasi dan fluktiatif. Cognitive load tersebut dapat berasal 

dari bagaimana memori kerja tiap mahasiswa memproses informasi yang 

didapatnya di dalam working memory (intrinsic cognitive load) ataupun dari 

proses pembelajarannya itu sendiri (extraneous cognitive load). Serta bagaimana 

mahasiswa mengonstruk dan menggunakan skema pengetahuan yang didapatnya 

(germane load). 

Pada penelitian ini cognitive load yang diamati adalah cognitive load 

mahasiswa pada perkuliahan anatomi tumbuhan. Dalam hal ini perkuliahan 

anatomi tumbuhan sudah mulai mengembangkan pemberlajaran yang berbasis 

quantitative literacy. Ruang lingkup materi yang dipelajari pada mata kuliah 

anatomi tumbuhan melingkupi sel hingga organ tumbuhan. Sel dan jaringan 

merupakan dasar dalam memahami kinerja yang terjadi pada kajian dalam 

perkuliahan bioteknologi, biologi molekuler, fisiologi dan ekologi. Perkembangan 

struktur sel, jaringan, organ vegetatif, organ organ reproduktif tumbuhan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan tahap perkembangannya. Variabel-

variabel dalam perkembangan anatomi tumbuhan dapat diungkap dari segi 

kualitatif dan kuantitatif, demikian pula faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Untuk mengungkap dari segi kuantitatifnya mahasiswa perlu dibekali dengan 

kemampuan kuantitatif. 

Tidak semua mahasiswa dapat langsung menguasai dan menerapkan 

kemampuan kuantitatif dalam pengamatan. Perlu adanya pelatihan dan 

pembiasaan terlebih dahulu. Terlebih adanya tambahan tuntutan tugas pada mata 

kuliah anatomi tumbuhan. Setelah mengontrak mata kuliah biologi umum, 
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diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan awal (prior knowledge) yang cukup 

pada perkuliahan anatomi tumbuhan. Adanya prior knowledge yang didapat dari 

mata kuliah biologi umum diharapkan dapat membantu untuk memproses 

informasi pada perkuliahan anatomi tumbuhan dan tidak terlalu membebani 

working memory mahasiswa. 

Bertambahnya tuntutan tugas pada mata kuliah anatomi tumbuhan perlu 

diperhatikan juga kondisi mahasiswanya. Kondisi yang perlu diperhatikan 

terutama pada beban kognitif mahasiswa. Beban kognitif tidak hanya diakibatkan 

oleh kompleksitas suatu materi, namun juga dapat diakibatkan oleh proses 

perkuliahan anatomi tumbuhan. Perlu juga dilihat dan dianalisis komponen dalam 

proses perkuliahan yang dapat meningkatkan atau menurunkan beban kognitif 

dalam perkuliahan anatomi tumbuhan.  

Selain mengamati dan menganalisis cukup atau tidaknya prior knowledge 

yang dimiliki oleh mahasiswa serta proses perkuliahan, perlu juga dianalisis 

kemampuan mahasiswa dalam mengonstruk pengetahuan. Apakah mahasiswa 

mampu untuk membuat skema pengetahuan baru yang membantu memahami  

mata kuliah anatomi tumbuhan baik kualitatif maupun kuantitatif.  Berdasarkan 

uraian tersebut komponen cognitive load yang diamati pada penelitian ini yaitu 

berupa kemampuan memproses informasi (intrinsic cognitive load), usaha mental 

yang dibutuhkan selama proses perkuliahan (extraneous cognitive load), maupun 

kemampuan mahasiswa membentuk skema pengetahuan (germane cognitive 

load). Berdasarkan hubungan antara ketiga komponen cognitive load tersebut 

dapat diketahui bagaimana cognitive load pada mata kuliah anatomi tumbuhan 

berbasis quantitative literacy.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: “Bagaimana beban kognitif mahasiswa biologi pada perkuliahan 

anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy?” 
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Selanjutnya rumusan masalah di atas dijabarkan menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana intrinsic cognitive load mahasiswa biologi pada perkuliahan 

anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy? 

b. Bagaimana extraneous cognitive load mahasiswa biologi pada perkuliahan 

anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy? 

c. Bagaimana germane cognitive load mahasiswa biologi pada perkuliahan 

anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy? 

d. Bagaimana hubungan antara ketiga komponen Cognitive Load mahasiswa 

biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative 

literacy? 

3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka pokok 

permasalahan yang akan diteliti dibatasi ruang lingkupnya sebagai berikut : 

a. Intrinsic cognitive load pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis 

quantitiative literacy digambarkan melalui skor atau nilai kemampuan 

mahasiswa dalam memproses informasi yang terdapat pada LKM yang 

diperoleh dalam kegiatan praktikum anatomi tumbuhan. 

b. Extraneous cognitive load pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis 

quantitative literacy digambarkan melalui skor atau nilai usaha mental 

mahasiswa pada angket yang diperoleh selama kegiatan praktikum anatomi 

tumbuhan.  

c. Germane cognitive load pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis 

quantitiative literacy digambarkan melalui skor atau nilai kemampuan 

kuantitatif dan kualitatif mahasiswa yang diperoleh melalui Test Unit pada 

akhir setiap fase perkuliahan. 

 

4. Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cognitive load dan 

komponen cognitive load mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan 

yang berbasis quantitative literacy. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

berbagai pihak, diantaranya: 

a. Dapat memberikan suatu masukan dalam penyusunan bahan ajar beserta 

perangkatnya dengan menggunakan hasil temuan dari cognitive load 

mahasiswa biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang menggunakan 

Quantitative Literacy. 

b. Memberikan suatu masukan dalam upaya menurunkan cognitive load pada 

mata kuliah anatomi tumbuhan berbasis quantitative literacy berdasarkan 

hubungan dan keterkaitan antara intrinsic load, extraneous load, dan germane 

load. 

c. Dapat memberikan suatu masukan dalam mata kuliah prasyarat dalam 

meningkatkan prior knowledge yang dibutuhkan pada mata kuliah anatomi 

tumbuhan. 


