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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini 

berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan sebuah proses akademik yang tujuannya untuk 

meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, serta mempersiapkan sumber daya 

manusia yang melek sains dan teknologi, yang mampu menghadapi tantangan 

dalam kehidupan nyata baik pada lingkup lokal maupun global. 

Pendidikan sains memiliki potensi dan peranan strategis dalam menyiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh tujuan 

nasional. Tujuan pendidkan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 (Depdiknas, 2006). 

Potensi ini akan terwujud jika pendidikan sains mampu melahirkan peserta 

didik yang cakap dalam bidangnya dan berhasil menumbuhkan kemampuan 

berpikir logis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, bersifat kritis, menguasai 

teknologi, melek sains, serta adaptif terhadap perubahan dan perkembangan 

zaman (Mudzakir, 2005). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan sains harus 

mampu menghasilkan masyarakat yang memiliki literasi terhadap sains, seperti 

yang dinyatakan oleh Hayat dan Yusuf (2010) bahwa setiap warga negara perlu 

literate terhadap sains. 

Literate dalam sains ini dikenal dengan literasi sains. PISA (Programme for 

International Student Assesment) mendefinisikan literasi sains sebagai suatu 

kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengidenifikasi isu-isu ilmiah, 
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mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah 

dalam rangka proses untuk memahami alam (OECD, 2012). 

Hasil dari studi PISA 2012 memperlihatkan bahwa kemampuan peserta didik 

Indonesia usia 15 tahun di bidang sains dibandingkan dengan peserta didik lain di 

dunia masih rendah. Berdasarkan hasil PISA 2012, Indonesia berada di peringkat 

ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam studi. Penilaian yang 

dipublikasikan The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) pada April 2012 menunjukkan Indonesia hanya sedikit lebih baik dari 

Peru yang berada di ranking terbawah. Rata-rata skor sains peserta didik 

Indonesia adalah 382. Padahal rata-rata skor OECD untuk sains adalah 501 

(OECD, 2012). Hasil studi PISA Indonesia menurun apabila dibandingkan dengan 

studi pada tahun 2009.  

Ketidakmampuan peserta didik dalam mengaitkan dan menggunakan konsep-

konsep sains yang dipelajari untuk menyikapi permasalahan dalam kehidupan 

mereka menyebabkan penurunan kemampuan literasi sains (Hoolbrook, 2005). 

Rendahnya tingkat literasi sains peserta didik Indonesia seperti terungkap dalam 

studi PISA perlu dipandang sebagai masalah serius dan dicarikan jalan 

pemecahannya dengan baik dan komprehensif. Menurut Firman (2007) serta  

Hayat dan Yusuf (2010) rendahnya tingkat literasi sains peserta didik Indonesia 

diduga karena kurikulum (dan bahan ajar), proses pembelajaran, dan asesmen 

yang dilakukan tidak mendukung pencapaian literasi sains. Ketiganya masih 

menitikberatkan pada dimensi konten (knowledge of science) yang bersifat 

hafalan seraya melupakan dimensi konten lainnya (knowledge about science), 

proses/kompetensi (keterampilan berpikir) dan konteks aplikasi sains. 

Guru-guru sains pada umumnya sangat bergantung pada buku teks untuk 

membantu tugas pokok mereka. Guru juga sangat didikte oleh dokumen 

kurikulum (bahan ajar) (McComas, 2002). Usaha yang dapat dilakukan untuk 

membangun kemampuan literasi sains peserta didik pada konteks bahwa guru 

sangat bergantung pada kurikulum dan buku teks antara lain adalah dengan 

merelevansikan materi subjek yang nyata dengan kehidupan masyarakat dan 
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secara langsung melibatkan peserta didik (melalui pengembangan bahan ajar). 

Dibutuhkan bahan ajar yang diarahkan pada penggunaan konteks aplikasi sains 

sebagai wahana untuk meningkatkan literasi sains peserta didik (Show-Yu, 2009). 

 

Mata pelajaran di SMK berbeda dengan mata pelajaran di SMA. Di SMK 

terdapat mata pelajaran produktif dan adaptif. Kebanyakan mata pelajaran 

produktif sifatnya adalah praktek untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam 

salah satu mata pelajaran produktif kimia industri terdapat materi praktek untuk 

membuat biodiesel. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang 

terbuat dari minyak dan alkohol dengan bantuan katalis melalui reaksi esterifikasi 

atau transesterifikasi. Biodiesel merupakan salah satu senyawa ester. Dalam 

kehidupan sehari-hari biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan 

bermotor dengan nama biosolar. Biosolar merupakan campuran dari solar dan 

biodiesel. 

Untuk menunjang praktek biodiesel ini maka perlu dikaitkan dengan konten 

kimia. Konteks biodiesel merupakan salah satu pembahasan yang dapat dikaitkan 

dengan konten gugus fungsional, khususnya materi alkohol dan ester. Salah satu 

topik yang menjadi tuntutan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata 

Pelajaran Kimia di SMK pada kurikulum 2013 adalah topik gugus fungsional 

turunan senyawa hidrokarbon. Materi gugus fungsional turunan senyawa 

hidrokarbon merupakan konsep dengan atribut kritis abstrak tetapi contohnya 

konkrit. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai bahan ajar gugus fungsional turunan senyawa hidrokarbon (alkohol dan 

ester) menggunakan konteks biodiesel untuk mencapai literasi sains peserta didik 

SMK. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka secara 

umum dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “ Bagaimana konstruksi bahan 
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ajar gugus fungsional turunan senyawa hidrokarbon (alkohol dan ester) 

menggunakan konteks biodiesel untuk mencapai literasi sains peserta didik 

SMK?” 

 Rumusan tersebut difokuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pra konsepsi peserta didik terhadap konteks biodiesel? 

2. Bagaimanakah karakteristik bahan ajar gugus fungsional turunan senyawa 

hidrokarbon (alkohol dan ester) menggunakan konteks biodiesel yang 

dikembangkan? 

3. Bagaimanakah hasil penilaian ahli (expert judgment) terhadap bahan ajar 

gugus fungsional turunan senyawa hidrokarbon (alkohol dan ester) 

menggunakan konteks biodiesel yang dikembangkan? 

4. Bagaimana tingkat keterbacaan dari bahan ajar yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar gugus 

fungsional turunan senyawa hidrokarbon (alkohol dan ester) menggunakan 

konteks biodiesel  berbasis literasi sains. Secara khusus, tujuan penelitian ini 

adalah diperolehnya informasi berkaitan dengan: 

1. gambaran pre-konsepsi peserta didik terhadap konteks biodiesel. 

2. karakteristik bahan ajar gugus fungsional turunan senyawa hidrokarbon 

(alkohol dan ester) menggunakan konteks biodiesel  yang  berbasis literasi 

sains. 

3. hasil penilaian ahli terhadap rancangan bahan ajar gugus fungsional turunan 

senyawa hidrokarbon (alkohol dan ester) menggunakan konteks biodiesel 

yang berbasis literasi sains. 

4. keterbacaan bahan ajar gugus fungsional turunan senyawa hidrokarbon 

(alkohol dan ester) menggunakan konteks biodiesel. 

 

D.  Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, peserta 

didik , sekolah, ataupun pihak yang terkait dengan pendidikan. 

1. Bagi guru 

Tersedianya buku ajar yang berorientasi konteks yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran. Diperoleh pula bahan ajar yang sesuai tuntutan 

kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

2. Bagi peserta didik 

Sebagai alat bantu belajar dan latihan bagi peserta didik dalam membangun 

literasi sains peserta didik serta menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dalam pembelajaran kimia organik. 

3. Bagi sekolah 

Memberi masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata 

pelajaran kimia organik khususnya dan pada mata pelajaran produktif kimia 

lain pada umumnya. 

4. Bagi peneliti 

Memberikan motivasi kepada peneliti lain untuk mengembangkan bahan ajar 

yang serupa pada konten dan konteks lain. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka beberapa istilah dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pelajaran (teaching 

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh kompetensi 

yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (Dick and 

Carey, 1996).  

2. Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk 

mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan buktibukti, 

agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alami 

dan interaksi manusia dengan alam. Literasi sains terdiri atas empat aspek 

yang berkaitan, yaitu konteks, konten, kompetensi, dan sikap. Konteks dapat 
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mengenalkan situasi kehidupan dengan melibatkan sains dan teknologi. 

Konten untuk memahami alam melalui pengetahuan sains, termasuk di 

dalamnya pengetahuan tentang alam dan pengetahuan tentang sains itu sendiri. 

Kompetensi menunjukkan pencapaian ilmiah berupa kapasitas untuk 

meningkatkan sumber kognitif dan non-kognitif pada berbagai konteks. Sikap 

untuk mengindikasikan ketertarikan sains, mendukung penyelidikan ilmiah 

dan motivasi untuk bertindak penuh tanggung jawab (OECD, 2012).  

3. Biodiesel merupakan monoalkil ester dari asam-asam lemak rantai panjang 

yang terkandung dalam minyak nabati atau lemak hewani untuk digunakan 

sebagai alternatif bahan bakar.  (Knothe, et al. 2004). 

4. Model of Educational Reconstruction (MER) adalah  suatu kerangka untuk 

meningkatkan perencanaan pengajaran dan penelitian pembelajaran. Model ini 

terdiri atas 3 komponen yang meliputi, analisis struktur konten (Analysis of 

Content Structure), studi empiris (Empirical Investigations), dan konstruksi 

pengajaran (Construction of Instruction) (Duit, et al. 2012). 

 


