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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pendidikan sains memiliki potensi yang besar dan peranan strategis dalam menyiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi era industrialisasi dan globalisasi 

(Hernani, et al., 2009). Potensi ini akan dapat terwujud jika pendidikan sains mampu melahirkan 

siswa yang berhasil menumbuhkan kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, mampu 

memecahkan masalah, menguasai teknologi serta beradaptasi terhadap perubahan dan 

perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal ini, Firman (2007) menyatakan bahwa penguasaan 

literasi sains dan teknologi oleh setiap individu akan memberikan peluang yang lebih besar untuk 

penyesuaian diri dalam kehidupan masyarakat yang semakin dinamis perkembangannya. Hal ini 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hayat dan Suhendra (2010) bahwa kemampuan “melek” 

(literate) sains menjadi hal yang penting dikuasai dalam kehidupan manusia.  

Pentingnya literasi sains berkaitan dengan kemampuan individu memahami masalah 

lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat 

modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan serta perkembangan ilmu 

pengetahuan. Terdapat sejumlah definisi literasi sains, salah satunya disumbangkan oleh 

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). Menurut lembaga 

ini, literasi sains adalah kapasitas penggunaan pengetahuan ilmiah untuk mengidentifikasi 

persoalan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti sebagai upaya untuk memahami dan 

membantu pembuatan keputusan terkait dengan alam dan perubahan-perubahan yang 

ditimbulkan oleh manusia terhadap alam (OECD, 2013:99). Definisi tersebut digunakan oleh 

OECD sebagai rujukan dalam pengembangan Programme for International Student 

Assessment (PISA). Program ini ditujukan untuk menilai tingkat literasi siswa sekolah menengah 

di negara-negara baik yang tergabung dalam OECD maupun tidak, secara sukarela. Setiap tiga 

tahun sekali, sejak tahun 2000, OECD menerbitkan laporan mengenai tingkat literasi sains. 

Implikasi dari menguasai literasi sains adalah siswa memiliki kesiapan dalam menghadapi era 
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pemanfaatan teknologi canggih di masa yang akan datang dan untuk meningkatkan daya saing 

dalam pergaulan internasional. 

Studi PISA yang dilaksanakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation & 

Development) dan Unesco Institute for Statistics itu mengukur kemampuan siswa dalam rangka 

menghadapi tantangan yang ada di masyarakat (knowledge society) dewasa ini. Penilaian yang 

dilakukan pada PISA itu berorientasi ke masa depan, yaitu untuk menguji kemampuan siswa 

muda dalam menggunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk menghadapi tantangan 

kehidupan yang lebih  nyata. Artinya, alat ini tidak semata-mata mengukur kemampuan yang 

dicantumkan dalam kurikulum sekolah. 

 Hasil penilaian PISA yang dilakukan sejak tahun 2000 terhadap siswa Indonesia tidak 

menunjukan hasil yang gemilang karena skor rata-rata siswa masih jauh di bawah rata-rata 

internasional yang mencapai skor 500. Dalam hal ini, nilai rata-rata sains yang diperoleh siswa 

Indonesia adalah 371 pada tahun 2000, 382 pada tahun 2003, 393 pada tahun 2006, 383 pada 

tahun 2009 dan 382 pada tahun 2012. Dengan capaian tersebut, rerata kemampuan sains siswa 

Indonesia baru sampai pada kemampuan mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi mereka belum 

mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan kemampuan itu dengan berbagai topik sains, 

apalagi menerapkan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak.  

Dari hasil temuan tersebut, terutama untuk aspek konteks aplikasi sains terbukti hampir 

dapat dipastikan bahwa banyak siswa di Indonesia tidak mampu mengaitkan pengetahuan sains 

yang dipelajarinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka, karena mereka 

tidak memperoleh pengalaman untuk mengkaitkannya (Firman, 2007). Hal ini tentu menjadi 

catatan khusus pada dunia pendidikan kita karena tingkat literasi sains sangat mencerminkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara. Kualitas SDM yang tinggi tentu 

mencerminkan kualitas ketahanan bangsa yang tinggi. Sebaliknya, kualitas SDM yang rendah 

tentu mencerminkan kualitas ketahanan bangsa yang rendah. 

Tingkat literasi sains yang rendah ini disebabkan pembelajaran yang diterapkan di tingkat 

satuan pendidikan tidak kontekstual, terlalu teoritis, dan siswa tidak diperkenalkan dengan 

kondisi lingkungan yang sebenarnya. Akibatnya, siswa menganggap sains menjadi sangat 
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abstrak dan tidak aplikatif dalam kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, siswa menjadi tidak literate 

terhadap sains. 

Sudah ada berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan di atas. Namun, upaya 

peningkatan kualitas literasi sains siswa Indonesia akan menjadi sia-sia jika pembelajaran 

kontekstual yang diterapkan masih jauh dari kehidupan sehari-hari siswa dan hanya mengangkat 

kehidupan di luar negeri misalnya. Oleh karena itu, pembelajaran kontekstual yang diterapkan 

sekarang harus merujuk pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan siswa.  

Teknologi nano sebagai salah satu  bagian terkait dengan ilmu kimia telah menjadi isu 

yang besar pada perkembangan dunia sains dan teknologi. Mulai dari komponen perangkat 

komputer sampai suplemen vitamin juga dibuat dengan menggunakan aplikasi teknologi nano. 

Dewasa ini teknologi nano telah menjadi isu keseharian. Para ahli teknologi nano menargetkan 

bahwa pada tahun 2020 sebagian besar teknologi akan berbasis pada skala nanometer (Abdullah, 

2009). 

Bukan hal yang mudah untuk mengenalkan teknologi nano kepada para pelajar, khususnya 

kepada pelajar di tingkat sekolah menengah. Sebetulnya teknologi nano merupakan konsep 

lanjutan yang akan dipelajari di tingkat perguruan tinggi, sehingga perlu adanya metode 

pembelajaran, bahan ajar, media dan penilaian yang tepat jika ingin dikenalkan sejak dini pada 

tingkat sekolah menengah. 

Nanofiltrasi merupakan salah satu dari aplikasi sains dan teknologi nano. Nanofiltrasi 

menggunakan membran yang memiliki ukuran pori-pori berskala nano yang dapat menyaring air 

laut dari garam, serta ion bivalen yang berbahaya seperti timbal, nikel, besi, dan merkuri, 

sehingga air tersebut aman untuk diminum. Nanofiltrasi dapat menjadi solusi pada krisis air 

bersih secara global karena biaya produksinya yang terjangkau dan cukup efektif untuk 

menyaring air. Konsep nanofiltrasi ini diharapkan menjadi fenomena yang menarik bagi siswa, 

khususnya pada pelajaran kimia mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan 

tujuan utama untuk meningkatkan literasi sains/kimia siswa.  

Kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) merupakan konsep yang menyatakan prinsip, 

konsep yang abstrak dengan contoh konkret dan konsep yang menyatakan simbol sehingga 

dalam memahami konsep tersebut dibutuhkan beberapa pemahaman prasyarat, diantaranya 
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adalah konsep larutan, kesetimbangan kimia, prinsip Le Chatelier’s, kimia larutan dan persamaan 

reaksi kimia.  siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep kelarutan dan hasil kali 

kelarutan karena siswa kurang dapat mengolah informasi atau konsep sebelumnya yang mereka 

dapat. Sedangkan di sekolah, materi kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp)  yang disajikan 

kurang menarik minat belajar siswa karena materi yang disajikan lebih banyak dalam bentuk teks 

dan tidak didukung oleh elemen-elemen media pendukung yang baik untuk menjelaskan suatu 

proses. Kurangnya penyajian elemen media pendukung materi menyebabkan siswa tidak mampu 

membangun hubungan antara representasi verbal dan visual sehingga tidak mudah dipahami dan 

tidak bersifat interaktif. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan spasial siswa adalah 

dengan multimedia pembelajaran yang dapat menunjukan fenomena kimia yang interaktif. 

Pembelajaran dengan multimedia sangat potensial untuk meningkatkan kemampuan 

literasi sains siswa. Berdasarkan studi PISA juga terungkap bahwa penggunaan komputer 

sebagai produk teknologi informasi dan komunikasi berhubungan erat dengan pencapaian 

akademik yang tinggi (PISA-OECD, 2010). Produk teknologi informasi dan komunikasi yang 

terkait dengan penelitian ini adalah multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah 

multimedia yang berisi materi pembelajaran sekolah yang isinya sudah disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. Selain penggunaan media, agar tahapan pembelajaran berjalan lancar 

dan sebagai hasilnya siswa belajar secara optimal diperlukan situasi didaktis dan pedagogis yang 

terjadi dalam suatu pembelajaran  merupakan peristiwa yang sangat kompleks, maka guru perlu 

mengembangkan  kemampuan untuk bisa memandang peristiwa tersebut secara komprehensif, 

mengidentifikasi dan  menganalisis hal-hal penting yang terjadi, serta melakukan tindakan tepat. 

Penggunaan multimedia yang mengimplementasikan kearifan lokal yang menarik, interaktif, 

serta sesuai situasi didaktis maupun pedagogis dapat membantu siswa lebih mudah dalam 

memahami pelajaran dan lebih literate terhadap sains. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian dengan judul “Konstruksi Multimedia 

Pembelajaran Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) Menggunakan Konteks Nanofiltrasi 

untuk Meningkatkan Literasi Siswa SMA”  perlu dilakukan. 

 

B.  Identifikasi Masalah Penelitian 
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Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan rendahnya pencapaian literasi sains siswa 

Indonesia diantaranya dapat disebabkan oleh pembelajaran yang terlalu menekankan konten 

dengan mengesampingkan konteks, sehingga memungkinkan siswa tidak merasakan manfaat 

ilmu sains yang dipelajarinya terhadap kehidupan sehari-hari. Selain itu sifat ilmu sains 

(khususnya kimia) yang abstrak juga dapat menurunkan minat atau ketertarikan siswa untuk 

belajar jika penyampaian kurang menarik. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat 

pembelajaran bisa menjadi salah satu solusi untuk mempermudah kegiatan pembelajaran juga 

untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar. Namun sayang pemanfaatan teknologi 

masih belum maksimal, padahal sekarang sudah memasuki era informasi. 

C. Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, permasalahan utama 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana konstruksi multimedia pembelajaran 

kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) menggunakan konteks nanofiltrasi untuk meningkatkan 

literasi siswa SMA?” 

 Adapun rumusan masalah rinci berdasarkan masalah utama di atas yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konstruksi multimedia konten kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) dan 

konteks nanofiltrasi yang direpresentasikan dalam multimedia pembelajaran untuk 

meningkatkan literasi sains siswa SMA? 

2. Bagaimanakah karakteristik konten kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) dan konteks 

nanofiltrasi yang direpresentasikan dalam multimedia pembelajaran untuk meningkatkan 

literasi sains siswa SMA? 

3. Bagaimanakah profil multimedia berdasarkan penilaian guru terhadap kelayakan 

multimedia pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) menggunakan konteks 

nanofiltrasi yang dikonstruksi untuk meningkatkan literasi siswa SMA? 

4. Bagaimanakah profil multimedia berdasarkan tanggapan siswa setelah menggunakan 

multimedia pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) menggunakan konteks 

nanofiltrasi yang telah dikonstruksi untuk meningkatkan literasi siswa SMA? 

 



6 
 

Adrizal alfian, 2015 
Konstruksi multimedia pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan (ksp) menggunakan konteks 
nanofiltrasi untuk meningkatkan literasi sains siswa sma  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh: 

1. Multimedia pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) menggunakan 

konteks nanofiltrasi yang dikonstruksi untuk meningkatkan literasi siswa SMA. 

2. Informasi tentang karakteristik multimedia pembelajaran kelarutan dan hasil kali 

kelarutan (Ksp) menggunakan konteks nanofiltrasi yang dikonstruksi untuk 

meningkatkan literasi siswa SMA. 

3. Multimedia pembelajaran nanofiltrasi sebagai salah satu dari aplikasi sains dan 

teknologi nano kepada siswa SMA. 

 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat :  

Bagi siswa : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan teknologi nano sejak dini kepada siswa 

sekolah menengah, sehingga dapat menimbulkan ketertarikan terhadap sains dan 

memiliki sikap positif terhadap sains dan teknologi serta melek teknologi. 

2. Tersedianya multimedia pembelajaran berbasis literasi sains yang  dapat  digunakan  

oleh  siswa  untuk  mempelajari konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan 

konteks pembelajaran nanofiltrasi. 

Bagi guru : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan wawasan 

dalam pelaksanaan pembelajaran konsep kimia yang besifat kekinian seiring dengan 

perkembangan sains dan teknologi. 

2. Sebagai referensi dalam pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan yang berbasis 

literasi sains. 

3. Guru dapat termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam 

pembelajaran kimia. 
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Bagi peneliti lain : 

Dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian yang serupa atau penggunaan 

media yang sama untuk materi lain. 

Bagi lembaga terkait : 

Memberi masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada ilmu kimia 

khususnya, dan pada setiap disiplin ilmu pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah UPI. Terdapat 

tiga bagian dalam penulisan skripsi ini yaitu bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari lembar judul, lembar pengesahan, lembar persembahan, lembar 

pernyataan, kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

Bagian tengah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu : 

1. BAB I atau bagian pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta struktur organisasi penulisan 

skripsi. 

2. BAB II atau bagian kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menyusun 

pertanyaan dan tujuan penelitian. Kajian pustaka membahas mengenai konsep-konsep, teori-

teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 
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3. BAB III atau bagian metode penelitian membahas mengenai subjek penelitian, desain dan 

metode penelitian yang dipilih, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

4. BAB IV membahas mengenai hasil temuan penelitian yang telah dilakukan. Analisis dan 

pembahasan temuan penelitian dihubungkan dengan dasar teoritis pada bab kajian pustaka 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.  

5. BAB V membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang dituliskan dengan cara poin-poin. Saran atau rekomendasi ditulis 

setelah kesimpulan. Saran ditujukan kepada pihak-pihak institusi, kepada pengguna hasil 

penelitian, kepada peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya dan 

sebagainya. 

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka 

memuat semua sumber tertulis yang pernah dikutip dan digunakan dalam pengembangan 

penelitian dan penyusunan skripsi. Daftar pustaka disusun secara alfabetis tanpa nomor urut. 

Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam pengembangan dan penulisan 

hasil penelitian. 


