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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mengungkapkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. IPA sangat penting dan  diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasi. Di tingkat SMP/MTs diharapkan ada penekanan pembelajaran 

Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) secara terpadu yang 

diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Literasi sains atau scientific literacy didefinisikan PISA (Program for 

International Student Assessment) sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan 

sains, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan 

bukti-bukti, agar dapat memahami dan membantu  membuat keputusan tentang alam 

dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia (Firman, 

2007). 

Indonesia telah menjadi partisipan PISA sejak tahun 2000, namun hasil yang 

didapatkan masih kurang memuaskan. Pada evaluasi literasi sains, tahun 2000 

Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 41 negara peserta, tahun  2003 menduduki 

peringkat ke-38 dari 40 negara peserta dan tahun 2006 Indonesia menduduki 

peringkat ke-50 dari 57 negara peserta, studi PISA yang terakhir dilaksanakan pada 

tahun 2009 dan Indonesia menduduki posisi ke-60 untuk literasi sains dari peserta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
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sebanyak 65 negara  (OECD, 2009). Namun, pada kenyataannya, tingkat literasi sains 

peserta didik SMP usia 15-17 di Indonesia masih rendah. Padahal seiring dengan 

perkembangan era globalisasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IPA 

pada peserta didik telah menjadi suatu keharusan dan diperlukan perubahan kebijakan 

dalam sistem pendidikan Indonesia. Rendahnya pencapaian literasi sains siswa 

Indonesia salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya pembelajaran yang 

melibatkan “proses” di dalamnya, seperti memformulasikan pertanyaan ilmiah dalam 

penyelidikan, menggunakan pengetahauan yang dimiliki untuk menjelaskan 

fenomena alam serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui 

penyelidikan (Firman, 2007). 

Literasi sains siswa yang rendah juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satunya dalam penelitian yang dilakukan Ekohariadi (2009) menyatakan bahwa siswa 

yang memiliki kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi akan mempunyai skor 

kemampuan sains yang tinggi, dan siswa yang memiliki skor tes sains yang tinggi 

cenderung mempunyai sikap yang positif terhadap sains. Sehingga, sikap terhadap 

sains juga perlu diperhatikan selain metode  pembelajaran yang digunakan dalam 

proses belajar-mengajar. 

Penelitian pencapaian literasi sains dengan menggunakan metode inquiry pada 

siswa SMA telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Humaira (2012). Penelitian terhadap siswa SMP masih jarang dilakukan, sehingga 

pemilihan subjek penelitian yang merupakan siswa SMP dapat dilakukan dengan 

tujuan untuk menyiapkan siswa SMP dalam menghadapi PISA serta membiasakan 

dan melatih siswa untuk dapat ber-inquiry. 

Pendekatan inquiry merupakan salah satu pendekatan yang bisa meningkatkan 

kemampuan literasi sains siswa (Erniati, 2010). Selain itu pendekatan inquiry 

dilakukan dengan membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi 

ketika berhubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang 

digunakan oleh para ahli penelitian (Dettrick, 2001 dalam Rustaman et al, 2005).   
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BNSP (2006) menyarankan pembelajaran sains menggunakan inquiry ilmiah, hal 

ini karena untuk mengembangkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa inquiry mendorong siswa melakukan 

penyelidikan seperti yang dilakukan para ahli/ilmuan, maka diharapkan dengan 

pembelajaran inquiry siswa akan terlatih untuk bersikap seperti halnya yang 

dilakukan oleh ilmuan. Sikap seorang ilmuan dalam melakukan penyelidikan disebut 

juga sebagai sikap ilmiah.  

Hermawati (2012)  menyatakan bahwa bahwa pembelajaran berbasis inkuiri dapat 

melatih siswa untuk memiliki sikap ilmiah, karena inkuiri melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga siswa pun dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri . 

Scientific attitude (sikap ilmiah) juga tak kalah pentingnya dengan literasi sains. 

Sikap ilmiah menentukan pandangan siswa terhadap sains, motivasi karir di bidang 

sains dan penggunaan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari (Zuriyani, 2012). 

Ekohariadi (2009) menyatakan literasi sains siswa berkorelasi positif dengan sikap 

siswa terhadap sains. Moore & Sutman (1970) dalam Moore & Foy (1997) menyusun 

rangkaian tes yang dinamakan Scientific Attitude Inventory (SAI) untuk mengukur 

sikap ilmiah siswa. Sampai saat ini SAI masih terus direvisi, terakhir adalah SAI II 

yang disusun oleh Moore & Foy (1997). Selain mengevaluasi literasi sains PISA juga 

ikut mengevaluasi sikap, yakni sikap siswa terhadap sains. Hoff (2003) 

mendefinisikan sikap terhadap sains beririsan dengan sikap ilmiah, karena itu 

terdapat persamaan antara muatan indikator sikap terhadap sains PISA dan sikap 

ilmiah pada SAI. 

Bagi seorang siswa, untuk memiliki sikap dan cara berpikir seperti ilmuan 

memerlukan waktu yang lama, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab seorang 
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guru. Penerapan inquiry dalam pembelajaran diharapkan dapat melatih siswa dalam 

memiliki sikap ilmiah tersebut, sehingga pembelajaran inquiry ini diharapkan bukan 

hanya untuk meningkatkan literasi sains siswa tapi juga untuk melatih dan 

menanamkan siswa perihal sikap ilmiah. 

Materi dalam mata pelajaran biologi tidak semuanya berpotensi untuk 

dibelajarkan melalui pembelajaran berbasis inquiry, materi ekosistem banyak 

berpotensi dibelajarakan melalui pembelajaran inquiry, salah satu materi yang 

dianjurkan adalah pemanfaatan ulang (Reuse) dan pendaurulangan (Recycle) limbah 

styrofoam  yang merupakan sebagai salah satu cara penanggulangan pencemaran 

lingkungan yang disebabkan penumpukan sampah styrofoam.  

     Mengingat urgensi dan pentingnya upaya peningkatan literasi sains dan sikap 

ilmiah ke arah yang lebih baik pada siswa SMP. Maka, penulis memilih melakukan 

penelitian yang  akan mengukur dan mengidentifikasi pencapaian kemampuan literasi 

sains dan sikap ilmiah siswa SMP kelas VII melalui pembelajaran inquiry lab pada 

materi ekosistem. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbedaan dan peningkatan  kemampuan 

literasi sains dan sikap ilmiah melalui pembelajaran berbasis inquiry pada level 

Inquiry Lab?”. 

     Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan tahapan model inquiry lab kelas eksperimen pada 

materi ekosistem? 

2. Bagaimana kemampuan literasi sains siswa SMP sebelum dan setelah diterapkan 

pembelajaran inquiry lab pada materi ekosistem? 

3. Bagaimana sikap ilmiah siswa SMP sebelum dan setelah diterapkan pembelajaran 

inquiry lab pada materi ekosistem? 
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4. Bagaimana perbedaan peningkatan kemampuan literasi sains siswa antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dengan pembelajaran inquiry lab pada materi 

ekosistem? 

5. Bagaimanakah perbedaan peningkatan sikap ilmiah siswa SMP pada kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

Mengidentifikasi perbedaan dan peningkatan kemampuan literasi sains dan sikap 

ilmiah siswa melalui pembelajaran Inquiry Lab. 

 

D. Batasan Masalah 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII semester genap tahun ajaran 

2012/2013 

2. Pembelajaran Inquiry Lab merupakan pembelajaran inquiry laboratorium menurut 

Wenning (2010). Dalam inquiry lab ini terdapat tiga level inquiry lab, yaitu 

guided inquiry, bounded inquiry dan free inquiry, dan level Inquiry Lab yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah  Guided Inquiry 

3. Sub materi ekosistem disini yaitu pada kompetensi dasar mengaplikasikan peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan, dimana materi yang akan diajarkan adalah materi 

mengenai pemanfaatan ulang (Reuse) dan pendaurulangan (Recycle) yang 

merupakan suatu cara penanggulangan masalah pencemaran lingkungan yaitu 

dengan cara mendarulang Styrofoam menjadi lem kertas. 

4. Kelas yang diambil untuk penelitian merupakan kelas dari kelanjutan penelitian 

sebelumnya  yang sudah diterapkan pembelajaran pada level inquiry  sebelumnya 

(Discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson) 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru : Memberikan alternatif pembelajaran IPA  pada materi ekosistem 

Serta memberikan informasi tentang kemampuan literasi sains dan sikap ilmiah 

siswa SMP kelas VII  

2.  Bagi siswa : Melalui pembelajaran Inquiry Lab ini diharapkan dapat   

meningkatkan literasi sains dan sikap ilmiah siswa.  

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian berupa capaian literasi sains dan sikap ilmiah siswa dapat 

menjadi masukan bagi sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

4. Bagi Pemerintah 

Pemerintah melalui dinas pendidikan setempat dapat melakukan evaluasi 

pencapaian literasi sains bedasarkan hasil dan temuan pada penelitian ini. 

5. Bagi Peneliti lain 

Memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 


