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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Sains memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan 

manusia, oleh karena itu sains diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia 

(science for all) dalam membentuk masyarakat yang melek sains.  Pembelajaran 

sains bertanggungjawab atas literasi sains  peserta didik, karena itu  kualitas 

pembelajaran sains perlu ditingkatkan agar dapat  mencapai taraf  pengembangan 

yang berkelanjutan (Liliasari,2011). Literasi sains didefinisikan PISA (Program 

for International Student Assessment) sebagai kapasitas untuk  menggunakan 

pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan untuk  menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu  

membuat keputusan tentang perubahan yang terjadi karena interaksi manusia 

dengan alamnya. Literasi sains merupakan kemampuan berpikir secara ilmiah dan 

menggunakan pengetahuan serta proses sains untuk memahami fenomena alam 

sehingga mampu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah sains yang 

dihadapi (Firman,2007.Miller,1983. OECD,2013.).  

 Holbrook & Rannikmae (2009) memandang literasi sains sebagai sebuah 

syarat yang harus dimiliki siswa dalam menyesuaikan tantangan perubahan zaman 

yang cepat sehingga dalam pembelajaran literasi sains dilatihkan secara beriringan 

dengan pengembangan life skills. Literasi sains ini sangatlah penting dimiliki oleh 

setiap orang, menurut Zuriyani (2011:1) bahwa  “Negara-negara maju sudah 

membangun literasi sains sejak lama, yang pelaksanaannya terintegrasi dalam 

pembelajaran”. Oleh karena itu literasi sains ini menjadi fokus tujuan utama 

dalam pendidikan sains di Amerika (DeBouer,2000). Literasi sains ini juga 

menurut Wenning (2007) merupakan tujuan utama dari pendidikan. Literasi  sains 

dianggap suatu hasil belajar kunci dalam pendidikan sains bagi semua siswa.  

 Pentingnya literasi sains ini dimiliki oleh setiap orang, karena banyak 

manfaat yang dapat diperoleh jika kita sudah „melek‟ sains. Namun demikian, 

sampai saat ini literasi sains siswa Indonesia belum mencapai hasil yang 

maksimal. Secara berturut-turut, kemampuan literasi sains siswa Indonesia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
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berdasarkan tes PISA yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun, dari tahun ke 

tahun tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 Indonesia menduduki 

peringkat 38 dari 41 negara peserta, sementara pada tahun 2003 peringkat 38 dari 

40 negara peserta. Tahun 2006 literasi sains siswa Indonesia menduduki peringkat 

50 dari 57 negara peserta, sementara tahun 2009 peringkat 60 dari 65 negara 

peserta. Tahun 2011 literasi sains siswa Indonesia menduduki peringkat  40 dari 

42 negara peserta dan tahun terakhir yaitu tahun 2012 literasi sains siswa ndonesia 

menunjukan peringkat 64 dari 65 negara peserta. Secara keseluruhan, skor rata-

rata Indonesia dari tahun ke tahun masih di bawah rata-rata skor internasional 

(Abas,2013; Aulia,2013; Zuryani,2011). 

 Rendahnya literasi sains siswa Indonesia, salah satunya disebabkan oleh 

proses pembelajaran di sekolah. Praktek pembelajaran IPA di banyak SMP di 

Indonesia cenderung memberikan materi sebagai hafalan. Hampir dipastikan tidak 

terjadi pembelajaran yang bernuansa “proses”, dimana di dalamnya siswa dilatih 

untuk memformulasikan pertanyaan ilmiah untuk penyelidikan, menggunakan 

pengetahuan yang diajarkan untuk menerangkan fenomena alam, serta menarik 

kesimpulan berbasis fakta-fakta yang diamati. Sangat wajar apabila mereka tidak 

mampu memecahkan masalah yang diberikan pada PISA yang didalamnya sarat 

penggunaan proses IPA ( Firman, 2007: 22).  

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru pada salah satu 

SMP di Lembang (Arief,2015) diperoleh fakta bahwa pembelajaran IPA yang 

dilakukan di kelas belum memfasilitasi siswa dalam mengembangkan literasi 

sains. Belum terfasilitasinya siswa dalam mengembangkan literasi sains dapat 

dilihat dari beberapa hal. Pertama, pembelajaran IPA yang dilaksanakan di 

sekolah tidak berangkat dari fenomena-fenomena ilmiah yang familiar dengan 

siswa. Kedua, pembelajaran IPA kurang dibelajarkan melalui penyelidikan ilmiah 

berupa kegiatan eksperimen yang bermakna. Kegiatan eksperimen yang dilakukan 

selama ini cenderung berupa eksperimen verifikasi. Siswa tidak dilatih dalam 

merancang percobaan yang akan dilakukan dan mengidentifikasi variabel-variabel 

dalam eksperimen. Siswa cenderung melakukan kegiatan eksperimen yang 

bersifat verifikatif sesuai dengan LKS yang diberikan guru. Ketiga, pembelajaran 
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IPA cenderung menekankan aspek pemahaman berdasarkan ingatan. Masih sangat 

jarang pembelajaran IPA yang dilakukan untuk membangun kemampuan analisis 

berupa kemampuan menerjemahkan, menghubungkan, menjelaskan, dan 

menerapkan informasi berdasarkan sumber data ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, 

hampir dipastikan tidak terjadi pembelajaran yang bernuansa proses, yang 

didalamnya siswa dilatih memformulasikan pertanyaan ilmiah untuk 

penyelidikan, menggunakan pengetahuan yang diajarkan untuk menerangkan 

fenomena alam, serta menarik kesimpulan berbasis fakta-fakta yang diamati. 

Keempat, siswa kurang terlatih dalam mengerjakan soal yang mengedepankan 

literasi sains. Instrumen soal yang digunakan dalam mengases kemampuan siswa 

kurang dikaitkan dengan kehidupan nyata yang dihadapi siswa sehingga tidak 

memberikan kesempatan siswa dalam menggunakan pengetahuan dan proses sains 

yang telah mereka pelajari secara optimal.  

 Kelemahan-kelemahan yang dimiliki siswa Indonesia harus segera diatasi 

agar siswa memiliki literasi sains yang lebih baik. Supaya individu memiliki 

kemampuan literasi sains,  Lederman et al. (2012) mengemukakan bahwa 

seseorang tersebut harus memahami  materi pelajaran, nature of science, 

dan scientific inquiry. Salah satu solusi yang dipandang dapat mengatasi masalah 

tersebut dan dapat meningkatkan literasi sains siswa adalah dengan menerapkan 

pendekatan inkuiri. Pendekatan inkuiri cocok diberikan pada pembelajaran IPA. 

Hal tersebut sesuai dalam BSNP (2006) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

IPA/sains sebaiknya dilakukan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan  bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan  hidup.  

 Menurut BouJaoude dan Saad (2012), sains adalah cara berfikir dan 

penyelidikan tentang dasar-dasar sains. Dasar-dasar sains ini merupakan bagian 

dari literasi sains dan dapat dihubungkan secara langsung dengan pembelajaran 

sains berbasis inkuiri. Pembelajaran inkuiri dimaknai sebagai suatu pembelajaran 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendukung kesimpulan yang 

mereka buat dengan cara menggambarkan objek dan fenomena, mengajukan 

pertanyaan, mencari bukti, membangun penjelasan, menguji penjelasan mereka, 
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dan mengkomunikasikanya kepada yang lain  (Kim,Hana,2011). Pendekatan 

inkuiri diterapkan secara bertahap mulai dari pembelajaran yang melibatkan 

kemampuan dasar menuju pada kemampuan yang kompleks (Wenning, 2005). 

 Pentingnya literasi sains berhubungan dengan bagaimana siswa mampu 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan menggunakan pengetahuan serta 

proses sains dalam memahami suatu fenomena sehingga mampu mengambil 

keputusan untuk memecahkan masalah. Literasi sains dan berpikir kritis dapat 

dilatihkan melalui penerapan Levels of inquiry (LoI) pada pembelajaran IPA. 

Berdasarkan penelitian dalam berbagai bidang seperti sosial sains diketahui 

bahwa peserta didik yang lulus dari berbagai negara tidak memiliki kemampuan 

untuk bersaing pada skala global karena tidak memiliki kemampuan untuk 

berpikir secara kritis (Frijters,et.al,2008).  

 Kemampuan berpikir kritis pada siswa menjadi suatu persoalan saat ini. 

Kemampuan ini menuntut perlakuan yang sedemikian rupa dalam pembelajaran 

dan membutuhkan persiapan yang kompleks dari seorang guru dalam menyiapkan 

aktivitas belajar mengajar. Sebuah strategi dan model pembelajar tertentu 

dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ini. Guru tidak dapat melatih keterampilan 

berpikir kompleks atau tingkat tinggi jika hanya berpusat pada melatih konsep 

hanya dilihat dari segi mengingat definisi, hukum, teori tanpa 

mengembangkannya lebih lanjut dalam aktfitas menganalisis, mengidentifikasi, 

melakukan aplikasi konsep yang diperoleh untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan siswa (Madesa,2015). Selain itu, keterampilan berpikir kritis juga 

dianggap sebagai salah satu keterampilan esensial yang berpengaruh langsung 

terhadap kesuksesan akademik dan profesional siswa di masa yang akan datang 

(Qutadamo,et.al, 2008). Salah satu pola pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa sesuai dengan tuntutan 

kurikulum IPA yaitu pembelajaran inkuiri (Kemendikbud, 2013). 

 Sebagaimana yang ditegaskan oleh National Education Standards (National 

Research Council,1996), para siswa yang menggunakan inkuiri untuk 

mempelajari sains akan banyak menjalani aktivitas dan proses berpikir yang sama 

dengan para ilmuwan yang sedang mengembangkan pengetahuan manusia tentang 
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alam semesta. Namun aktivitas dan proses berpikir para ilmuwan tersebut kurang 

begitu dikenal oleh para pendidik dalam bentuk pengenalan model inkuiri dalam 

kelas. Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut 

adalah menggunakan model LoI . LoI ini dikembangkan untuk mempermudah 

guru mengajarkan sains (IPA) dengan menggunakan inkuiri melalui beberapa 

tahapan yang disesuaikan dengan tahap kemampuan berpikir siswa. LoI terdiri 

atas enam level, yaitu discovery learning, interactive demonstration, inquiry 

lesson, inquiry lab, real-world application dan hypotethical inquiry (Wenning, 

2005). 

  Model LoI dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam menerapkan 

inkuiri secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan 

kemampuan intelektual siswa (Liliawati, 2014). LoI sebagai suatu model 

pembelajaran, dapat dilakukan secara bertahap dan memiliki pola dalam 

pembelajaran melalui kegiatan discovery  learning,  interactive demonstration,  

inquiry  lesson  dan  guided inquiry  laboratory. Adapun penggunaan tahapan ini 

disesuaikan dengan karakteristik  berpikir siswa  SMP  kelas  VIII  baru  mulai  

memasuki tingkat  perkembangan intelektual operasi formal dan lokus kontrol 

guru di kelas (Novia,2015). Salah satu tahapan dalam LoI yaitu Inquiry lab. 

Dimana pada tahapan ini siswa melakukan pembelajaran inkuiri berbasis 

praktikum yang berbeda dengan praktikum konvensional.  

 Menurut Parappilly et.al 2013, pembelajaran laboratorium berbasis 

konvensional umumnya membosankan, non-interaktif dan tidak menarik. 

Akibatnya, pembelajaran tersebut tidak mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi. Pembelajaran laboratorium berbasis tradisional memberikan semua 

langkah yang siswa butuhkan untuk menyelesaikan masalah dengan praktis, dan 

tidak melibatkan dalam proses desain eksperimental.. Pembelajaran laboratorium 

berbasis inkuiri meningkatkan pemahaman konseptual, mendorong siswa untuk 

mengeksplorasi pendekatan alternatif untuk menyelidiki masalah, kritis dalam 

merefleksikan pengalaman mereka, dan mengambil alih pembelajaran oleh 

mereka sendiri (Etkina, Karelina, Ruibal-Villasenor, Rosengrant, Jordan, & 

Hmelo-Silver, 2010; Abraham 2011 dalam Parapilly et al, 2013). Pembelajaran 
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laboratorium berbasis inkuiri lebih efisien dan bermakna jika siswa didorong 

untuk terlibat dalam diskusi menurut pengalaman mereka (Yacoubian, H.A. & 

Boujaoude, S. (2010). Aktivitas yang berhubungan dengan inkuiri berbasis 

laboratorium termasuk mengidentifikasi pertanyaan, merancang & melakukan 

penyelidikan ilmiah, merumuskan, merevisi penjelasan ilmiah, menganalisis 

penjelasan alternatif, berkomunikasi dan berargumen ilmiah (Mandler,et.al,2014). 

Penggunaan pembelajaran inkuiri dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

pengetahuan dalam proses pembelajaran, karena kunci dari pembelajaran inkuri 

adalah bertanya, bereksplorasi dan refleksi. Pembelajaran inkuri berbasis 

laboratorium efektif dalam meningkatkan kemampuan konten, karena 

pembelajaran ini mampu membawa siswa dalam menghubungkan pelajaran 

dengan keyakinan siswa dan berusaha memberikan suatu solusi dalam 

permasalahan dalam pembelajaran. Sehingga, siswa akan memiliki prestasi belajar 

yang lebih baik (Wolf,et.al,2008) 

 Hasil observasi dari suatu sekolah, materi gerak pada tumbuhan yang 

biasanya disajikan masih dalam pembelajaran konvensional, dimana guru hanya 

berceramah didepan dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru, 

sehingga proses pembelajaranpun kurang optimal dan harus segera ditemukan 

langkah yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Penerapan 

pendekatan inkuiri ilmiah tidak dilaksanakan secara sekaligus kepada seluruh 

siswa karena tidak semua siswa terbiasa mencari, menemukan, dan mandiri dalam 

belajar. Oleh karena itu, pendekatan inkuiri ilmiah sebaiknya diajarkan secara 

bertahap, dengan sedikit demi sedikit mengurangi bimbingan oleh guru kepada 

siswa sehingga pada akhirnya siswa mandiri dan sudah dapat terbiasa melakukan 

proses pencarian dan penemuan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dari 

permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, maka muncul suatu 

keinginan untuk melakukan penelitian dimana penelitian ini masih jarang 

dilakukan oleh para peneliti terhadap peningkatan literasi sains dan berpikir kritis  

melalui penerapan Levels of inquiry  pada materi gerak tumbuhan di kelas VIII. 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peningkatan literasi sains dan 

berpikir kritis siswa setelah penerapan model pembelajaran Levels of inquiry  

pada materi gerak tumbuhan di kelas VIII. ? ” 

Masalah tersebut difokuskan melalui pertanyaan penelitian berikut : 

1. Bagaimanakah keterlaksanaan model pembelajaran Levels of inquiry  

pada materi gerak tumbuhan kelas VIII? 

2. Bagaimanakah peningkatan literasi sains pada domain kompetensi siswa 

SMP melalui model pembelajaran Levels of inquiry ? 

3. Bagaimanakah peningkatan berpikir kritis siswa SMP melalui model 

pembelajaran Levels of inquiry ? 

4. Bagaimanakah tanggapan siswa setelah diterapkannya  model 

pembelajaran Levels of inquiry  pada materi gerak tumbuhan? 

  

C. Batasan Masalah 

Batasan ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu: 

1. Levels of inquiry  merupakan model pembelajaran yang menerapkan 

pendekatan inkuiri secara sistematik di dalam kelas. Dari enam tahapan 

Levels of inquiry, peneliti hanya menggunakan empat tahapan saja yang 

diterapkan dalam pembelajaran gerak pada tumbuhan. Tahapan Levels of 

inquiry  yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi (1) discovery 

learning, (2) interactive demonstration, (3) inquiry lesson, dan (4) 

inquiry lab. 

2. Aspek kompetensi dan pengetahuan sains pada penelitian ini mengacu 

pada framework literasi sains PISA 2015 (OECD,2013). Aspek 

kompetensi yang diteliti meliputi domain kompetensi menjelaskan 

fenomena ilmiah, kompetensi merancang dan mengevaluasi 

penyelidikan, dan kompetesi menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. 

Pengukuran aspek kompetensi dilakukan menggunakan instrumen tes 

literasi sains berbentuk soal pilihan ganda. 
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3.  Aspek keterampilan berpikir kritis pada penelitian ini mengacu pada 

aspek  penalaran Robert H. Ennis (1985). Keterampilan berpikir kritis 

yang diteliti meliputi keterampilan pada indikator memberikan 

penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, memberikan 

penjelasan lebih lanjut dan mengatur strategi dan taktik. Pengukuran 

aspek keterampilan berpikir kritis dilakukan menggunakan instrumen tes 

kemampuan berpikir kritis berbentuk soal essay.  

 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh model pembelajaran Levels of Inquiry 

yang mampu meningkatkan literasi sains dan berpikir siswa SMP di kelas VIII 

pada materi gerak tumbuhan. 

 

E. Asumsi penelitian 

1.  “Pembelajaran berbasis inquiry  dapat dihubungkan dengan literasi sains 

siswa” (BouJaoude & Saad, 2012). 

2. “Penerapan  Levels of Inquiry bersifat menganalisa dan mengkontruksi 

pengetahuan sehingga dapat melatih berpikir kritis” (Wenning, 2005).  

 

F. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan uraian teori sebelumnya mengenai keterkaitan model pembelajaran 

Levels of Inquiry (LoI) , Literasi Sains dan Berpikir Kritis maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penerapan model pembelajaran LoI dapat lebih meningkatkan Literasi 

sains siswa dibandingkan dengan  model pembelajaran konvensional . (H0 : 

         <         ; H1 ,          >        ) 

2. Penerapan model pembelajaran LoI dapat lebih meningkatkan Berpikir 

Kritis siswa dibandingkan dengan  model pembelajaran konvensional. (H0 

:         <         ; H1 ,         >        ) 

Keterangan : 
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          : N-gain Literasi sains siswa melalui model pembelajaran 

LoI 

         : N-gain Literasi sains siswa melalui model pembelajaran 

konvensional 

         : N-gain Berpikir Kritis siswa melalui model pembelajaran 

LoI 

        : N-gain Berpikir Kritis siswa melalui model pembelajaran 

konvensional 

 

 

 

 

G. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Siswa 

a. Menjadi pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa 

memahami tema IPA, khususnya pada materi gerak pada tumbuhan. 

b. Menanamkan literasi sains dan keterampilan berpikir kritis yang baik 

yang dapat digunakan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Pendidik 

a. Memberikan alternatif pembelajaran IPA  pada materi gerak pada 

tumbuhan. 

b. Memberikan informasi tentang literasi sains dan kemampuan berpikir 

kritis siswa SMP kelas VII. 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Memberikan sumber rujukan untuk melakukan penelitian lainnya yang 

serupa agar dapat dikembangkan.  

b. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk penelitian sejenis pada konsep yang berbeda ataupun bidang 

yang berbeda. 

 

H. Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini terdiri atas tiga bagian utama yaitu bagian awal tesis, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian awal tesis tediri dari halaman judul, lembar pengesahan, 
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pernyataan, ucapan terimakasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

gambar. 

Bagian isi dari tesis ini terdiri dari Bab I yang memaparkan mengenai latar 

belakang dari penelitian ini yakni alasan meningkatkan literasi sains dan berpikir 

kritis melalui penerapan model Levels of Inquiry. Kemudian terdapat juga 

identifikasi masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, asumsi penelitian, 

hipotesis penelitian, manfaat penelitian, stuktur organisasi tesis. 

Bab II memaparkan kajian pustaka yang berisi kajian teori tentang literasi 

sains, berpikir kritis, model Levels of Inquiry , analisis materi gerak tumbuhan 

dan penelitian yang relevan. 

Bab III mengenai metode penelitan yang berisikan definisi operasional, 

desain penelitian, prosedur penelitian, tempat dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data 

Bab IV menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang 

telah dilakukan. Pemaparanya meliputi penjelasan keterlaksanaan penerapan  

model Levels of Inquiry dalam proses pembelajaran, hasil peningkatan literasi 

sains dan berpikir kritis serta respon siswa terhadap penerapan model  Levels of 

Inquiry. 

Bab V memaparkan simpulan dan saran yang merupakan simpulan dari 

penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian ini. 

Bagian akhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 


