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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasting (2000) menyebutkan bahwa tantangan biologi abad 21 akan 

lebih bersifat kuantitatif. Pada setiap sektor kehidupan, di berbagai belahan dunia, 

masyarakat akan dituntut untuk mampu bekerja dengan data (Steen, 2001). 

Berbagai temuan dan fakta baru dalam bidang biologi disajikan dalam data 

kualitatif dan kuantitatif.  National Research Council (2009) menyatakan bahwa 

keterampilan-keterampilan kuantitatif yang dikuasai sangat baik akan menjadi 

semakin penting. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan abad 21 ini, 

maka pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk menguasai kemampuan 

bekerja dengan data-data kuantitatif. Kemampuan untuk menginterpretasikan data 

dan untuk memahami angka-angka dalam situasi yang nyata (terkontekstualisasi) 

ini disebut sebagai literasi kuantitatif /quantitative literacy (Steen, 2001)  .  

Berbagai definisi literasi kuantitatif telah dikemukakan oleh banyak ahli. 

National Council on Education and the Disciplines (Speth et al., 2010) 

mendefinisikan literasi kuantitatif atau numerasi (numeracy) sebagai keterampilan 

menggunakan berpikir matematis sederhana untuk memahami informasi numerik. 

Speth et al. (2010)  mendefinisikan literasi kuantitatif sebagai kemampuan untuk 

menerapkan matematika pada konteks spesifik atau disiplin ilmu. Association of 

American College and Universities (AAC&U) (2010) menyatakan bahwa literasi 

kuantitatif dikenal pula sebagai numerasi atau penalaran kuantitatif yaitu 

kebiasaan berpikir, kompetensi, dan kenyamanan dalam bekerja dengan data 

numerik. Individu dengan keterampilan literasi kuantitatif yang kuat memiliki 

kemampuan untuk bernalar dan memecahkan masalah kuantitatif dari berbagai 

macam konteks nyata dan situasi kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan 

pengembangan penguasaan konsep dalam disiplin ilmu tertentu, Miller (2010) 

menjelaskan bahwa konsep dalam sebuah disiplin ilmu berperan sebagai konteks 

nyata untuk melatih dan menerapkan literasi kuantitatif. Pemahaman siswa dapat 

lebih baik apabila siswa dapat membentuk koneksi antara konsep dengan bukti 
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kuantitatif yang bersangkutan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa literasi kuantitatif merupakan keterampilan, kemampuan, dan 

kapasitas seseorang untuk menggunakan pemikiran matematis dalam memahami 

informasi kuantitatif dalam disiplin ilmu tertentu. Kemampuan-kemampuan ini 

dapat digunakan untuk memahami suatu konsep dengan lebih baik. 

Lebih dari 30 tahun literasi kuantitatif menjadi topik yang terus 

berkembang baik pada level nasional maupun internasional (NCTM, 1989; Steen, 

2001; Madison and Steen, 2008). Berbagai penelitian (Kemp, 2003; Skalicky, 

2004; Sevgi, 2006) menunjukkan bahwa literasi kuantitatif ini merupakan 

keterampilan yang menjadi sebuah kebutuhan esensial bagi individu. Bahkan 

Steele dan Bahi (2010) menyatakan bahwa literasi kuantitatif ini lebih penting 

dibandingkan dengan mata pelajaran matematika tingkat tingggi seperti kalkulus 

sekalipun. Literasi kuantitatif bukan merupakan disiplin ilmu melainkan 

keterampilan. Meskipun dasar pengetahuan untuk menguasai literasi kuantitatif 

adalah matematika, tetapi tidak berarti bahwa literasi kuantitatif ini hanya 

dimasukkan dan dibebankan ke dalam kurikulum matematika saja. Siswa perlu 

mempelajari literasi kuantitatif dari berbagai mata pelajaran lain.  

Berbagai laporan menunjukkan lemahnya literasi kuantitatif siswa 

Indonesia. Programme  for International Student Assessment (PISA)  merupakan 

program yang diikuti untuk melihat keterampilan membaca, matematika dan ilmu 

pengetahuan alam siswa. Penilaian pada literasi matematis yang dilakukan oleh 

PISA dimaksudkan untuk mengenali kompetensi siswa dalam identifikasi, 

pemahaman, dan penerapan sejumlah fakta dasar dan prosedur matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan matematis.  Pada bidang sains dan matematika ini, 

siswa Indonesia masih dominan dalam level rendah, atau lebih pada kemampuan 

menghapal (Kusumah, 2011). Hasil tes PISA ini sejalan dengan temuan pada 

kajian hasil penelitian. Berdasarkan kajian hasil penelitian, ditemukan bahwa 

literasi kuantitatif siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada konsep 

perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan  masih berada pada kemampuan 

menengah ke bawah (Monawaroh, 2013) dengan persentase jumlah siswa pada 

literasi kuantitatif kategori rendah (24,9%), dasar (21,6%), menengah (45,1%) dan 
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tinggi (8,33%). Meskipun dalam pembelajaran konsep perkembangan dan 

pertumbuhan hampir seluruh siswa (87,62%) menyatakan bahwa mereka 

melakukan kegiatan praktikum/percobaan dan 77,46% siswa terlibat secara aktif 

melakukan pengamatan langsung, pengukuran, dan pengolahan hasil pengamatan, 

namun pengolahan data yang dilakukan oleh siswa tidak dibimbing/diajarkan 

secara langsung oleh guru. Guru mengandalkan sepenuhnya pada desain kegiatan 

laboratorium yang diberikan kepada siswa. Fakta ini didukung temuan Agustin 

(2012) dan Khairina (2012) bahwa pada konsep pengamatan gejala alam di SMP 

dan ekosistem di SMA, literasi kuantitatif masih rendah dilatihkan pada siswa 

melalui desain praktikum. Supriatno (2013) menegaskan bahwa kegiatan belajar 

biologi di sekolah, masih miskin dengan angka-angka. Akibat dari pembelajaran 

dan penggunaan desain praktikum yang tidak membekali literasi kuantitatif, maka 

kesimpulan yang dibuat siswa seringkali tidak sesuai dengan data yang 

ditemukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka berbagai upaya untuk 

mengembangkan literasi kuantitatif di Indonesia dapat dimulai dari sekolah.  

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, literasi kuantitatif 

menjadi tanggung jawab guru. Steen (Kosko & Wilkins, 2011) menegaskan 

bahwa guru seyogianya melibatkan siswa untuk melihat dan menggunakan 

matematika dalam segala hal yang dilakukan siswa. Upaya peningkatan 

kemampuan literasi kuantitatif siswa ini terkendala oleh lemahnya literasi 

kuantitatif guru. Anggraeni dkk (2011) melaporkan bahwa kemampuan 

menganalisis data kuantitatif merupakan kinerja guru yang mendapat nilai paling 

kecil dibandingkan kinerja lain dari rubrik penilaian laporan mini riset guru kota 

Bandung (1,66 dari 4 poin). Adanya masalah-masalah tersebut menunjukkan 

bahwa literasi kuantitatif guru biologi perlu ditingkatkan. Lembaga Pendidikan 

Tinggi Keguruan (LPTK) bertanggung jawab untuk menghasilkan guru-guru yang 

memiliki literasi kuantitatif dan memiliki kemampuan mengembangkan literasi 

kuantitatif siswanya.  

Fakta tentang lemahnya literasi kuantitatif siswa dan guru serta 

pembekalan literasi kuantitatif di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia 

ditemukan pula pada berbagai penelitian tentang literasi kuantitatif pada 
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mahasiswa Biologi. Faktor-faktor penyebab rendahnya literasi kuantitatif 

mahasiswa biologi, diantaranya kurang relevannya matematika dengan kebutuhan 

mata kuliah dan adanya kesulitan mentransformasi latihan matematika pada 

bidang kajian lain (Llamas et al., 2012). Umumnya sains dan matematika 

diajarkan secara terpisah dari konteks kajian yang dipelajari mahasiswa sehingga 

mahasiswa memiliki pandangan sempit tentang bidang kajiannya (Berlingeri & 

Burrowes, 2011), dan  menggunakan abstraksi serta contoh non biologi 

(Rheinlander & Wallace, 2011).  Uraian tentang pentingnya literasi kuantitatif 

bagi siswa, mahasiswa biologi maupun mahasiswa calon guru biologi serta 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pembekalan literasi kuantitatif di 

sekolah dan di perguruan tinggi  menunjukkan perlunya dikembangkan suatu 

program perkuliahan untuk mengembangkan literasi kuantitatif bagi mahasiswa 

Biologi dan calon guru biologi. 

Kajian terhadap pengembangan kemampuan literasi kuantitatif mahasiswa 

pada bidang Biologi ditemukan adanya pola yang serupa. Madlung et al. (2011) 

mereviu setidaknya ada lima cara mengembangkan kemampuan literasi kuantitatif 

yaitu mengintegrasikan masalah matematika hands-on ke dalam sains, 

penggunaan contoh-contoh biologi dalam perkuliahan matematika, penggunaan 

text book (masalah kuantitatif atau latihan komputer), joint teaching, dan 

perubahan kurikulum. Penelitian-penelitian tersebut masih menekankan pada 

aspek statistik dan mathematical reasoning. Speth et al. (2010) melakukan 

penelitian untuk mengembangkan literasi kuantitatif mahasiswa dengan topik 

yang diteliti yaitu evolusi, ekologi, dan genetika pada mata kuliah Pengantar 

Biologi. Strategi yang digunakan adalah mengintegrasikan literasi kuantitatif ke 

dalam perkuliahan normal dengan melaksanakan asesmen literasi kuantitatif 

sepanjang semester secara berulang yang diikuti dengan umpan balik dan dengan 

mengintegrasikan masalah-masalah kuantitatif ke dalam perangkat perkuliahan 

(modul literasi kuantitatif dan modul perkuliahan).  Strategi ini efektif dalam 

meningkatkan kemampuan representasi (membuat grafik), akan tetapi 

kemampuan membuat argumen berbasis data (interpretasi) tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa biologi, 
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sedangkan penelitian serupa untuk mahasiswa calon guru biologi belum 

dilakukan.  

Literasi kuantitatif merupakan sebuah Habits of Mind (HoM) (Steen, 2001; 

Madison and Steen, 2008; Hughes-Hallett, 2003). Steele dan Kilic-Bahi (2008) 

dan Hughes-Hallett (2003) dengan tegas menyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi literasi kuantitatif akan tercapai ketika kemampuan ini sudah 

mendarah daging dalam diri siswa sebagai sebuah kebiasaan berpikir. 

Keberhasilan implementasi literasi kuantitatif ditandai dengan kebiasaan siswa 

menggunakan perangkat kuantitatif untuk memecahkan masalah tanpa diminta 

oleh guru atau dosen. Kebiasaan berpikir dalam literasi kuantitatif menunjukkan 

bahwa seseorang yang memiliki literasi kuantitatif memiliki kecenderungan untuk 

melakukan sejumlah keterampilan berpikir kritis matematika atas inisiatif mereka 

sendiri.  

The National Research Council (1996) merekomendasikan peningkatan 

literasi kuantitatif untuk kurikulum biologi melalui interdisipliner termasuk 

penekanan pada matematika dan statistika. Berdasarkan berbagai pendapat 

tersebut, maka mengembangkan literasi kuantitatif sebagai HoM sebaiknya 

menggunakan cara-cara yang digunakan untuk  mengembangkan kebiasaan 

berpikir.  

Marzano (1992) mengemukakan bahwa HoM merupakan dimensi belajar 

jangka panjang. Menurut Marzano (1992) kerangka instruksional perlu 

dikembangkan atas dasar keperluan untuk melatih berpikir. Empat hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan kerangka instruksional tersebut, yaitu 

knowledge domain, cognitive system processing, metacognitive system, dan self 

system. Berdasarkan keempat hal tersebut Marzano (1992) telah mengembangkan 

suatu kerangka intruksional berbasis lima dimensi belajar. Dimensi belajar 

sebagai kerangka kerja instruksional sifatnya komprehensif (comprehensive 

instructional framework). Lima dimensi belajar tersebut adalah sikap dan persepsi 

(Positive attitude dan perceptions), memperoleh dan mengintegrasikan 

pengetahuan (Acquiring and integrating knowledge), mengembangkan dan 

menghaluskan pengetahuan (Extend and refine knowledge), menggunakan 
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pengetahuan secara bermakna (use knowledge meaningfully), dan kebiasaan 

berpikir produktif (productive habits of mind). Kehandalan penggunaan kerangka 

instruksional berbasis dimensi belajar Marzano pada pembelajaran Biologi 

dibuktikan dalam beberapa penelitian. Rahmat dan Hindriana (2014) 

membuktikan bahwa penggunaan kerangka instruksional dimensi belajar pada 

materi struktur dan fungsi tumbuhan dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

mahasiswa pada konsep-konsep terintegrasi yang sifatnya abstrak dan 

mikroskopis. Asiah dkk. (2014) juga membuktikan pengaruh penggunaan 

kerangka instruksional dimensi belajar dalam pembelajaran terhubung dalam 

memunculkan kemampuan berpikir interdisiplin.  

Dari reviu yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah 

diuraikan di atas, terlihat belum ada penelitian yang mengembangkan literasi 

kuantitatif menggunakan kerangka pengembangan kebiasaan berpikir. Meskipun 

sebagian besar peneliti telah menggunakan strategi-strategi yang relevan dalam 

pengembangan kebiasaan berpikir, akan tetapi belum ditemukan penelitian yang 

menggunakan kerangka kebiasaan berpikir secara komprehensif. Mengingat 

adanya dampak positif kerangka instruksional dimensi belajar Marzano dalam 

pengembangan berpikir, maka perlu dilakukan penelitian yang mengembangkan 

literasi kuantitatif dalam pembelajaran yang menggunakan kerangka instruksional 

dimensi belajar Marzano ini.  

Biologi merupakan kajian yang luas mencakup biosfer yang sangat luas 

hingga sel yang sangat kecil (mikroskopis). Berkaitan dengan kajian mikroskopis 

ini, Wandersee (1994) menyatakan bahwa calon guru biologi harus dibekali 

kemampuan untuk mengkaji struktur gambar mikrograf teknik tinggi yang 

diperoleh dalam penelitian dalam bentuk tiga dimensi (3D) dengan proporsi dan 

skala yang tepat.  Kemampuan spasial dan sense of scale  ini pun termasuk ke 

dalam literasi matematis (Rutherford & Ahlgren, 1990). Dari hasil kajian terhadap 

beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Ekologi, Genetika, 

Biologi Molekuler, Fisiologi, dan Evolusi merupakan mata kuliah yang paling 

banyak diteliti dalam pengembangan literasi kuantitatif pada mahasiswa Biologi. 

Penelitian pengembangan literasi kuantitatif bagi mahasiswa Biologi dan calon 
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guru Biologi belum dilakukan pada mata kuliah yang mengkaji struktur biologis 

mikroskopis.  

Hasil studi pendahuluan (Nuraeni dkk., 2014) menunjukkan bahwa 

mahasiswa calon guru Biologi pada semua angkatan memiliki literasi kuantitatif 

yang kurang baik (rata-rata 50,9). Oleh karena itu,  maka pengembangan literasi 

kuantitatif ini perlu dibekalkan pada mahasiswa tingkat awal sebagai bekal untuk 

perkuliahan selanjutnya yang memerlukan kemampuan literasi kuantitatif yang 

lebih kompeks seperti ekologi, mikrobiologi, genetika, dan bioteknologi. Kajian 

terhadap mata kuliah Anatomi Tumbuhan dan materi anatomi tumbuhan 

menunjukkan bahwa mata kuliah ini memiliki potensi yang baik untuk digunakan 

dalam pengembangan literasi kuantitatif mahasiswa biologi dan calon guru 

biologi. Pertama, Anatomi Tumbuhan merupakan mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa Biologi dan Pendidikan Biologi di Departemen Pendidikan Biologi. 

Mata kuliah ini dilaksanakan secara terintegrasi antara teori dan praktikum dengan 

bobot 2 sks pada semester 2 bagi mahasiswa Biologi dan semester 4 bagi 

mahasiswa Pendidikan Biologi (calon guru biologi). Kedua, ruang lingkup materi 

yang dipelajari pada mata kuliah ini dari sel hingga organ tumbuhan. 

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

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Variabel-variabel  dalam Anatomi 

Tumbuhan dapat diungkap dari segi kualitatif dan kuantitatif, demikian pula 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, mata kuliah ini dapat melatih 

kemampuan mengkaji struktur gambar mikroskopis dalam bentuk tiga dimensi 

dengan proporsi dan skala yang tepat,  kemampuan spasial, dan sense of scale 

untuk konsep-konsep yang bersifat mikroskopis. Keempat, kegiatan pengamatan 

dan pengukuran mikroskopis untuk menghasilkan data-data kuantitatif yang valid 

memerlukan kegiatan mengalibrasi dan mengonversi satuan. Keterampilan-

keterampilan tersebut dapat melatih kemampuan literasi kuantitatif.  

Kajian terhadap perkuliahan Anatomi Tumbuhan berbasis praktikum 

telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Penerapan pembelajaran berbasis 

praktikum yang dilakukan oleh Murti dkk. (2014) berhasil meningkatkan 

kemampuan kognitif mahasiswa pada perkuliahan anatomi tumbuhan dengan 
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kriteria tinggi (N- Gain=76,7). Penerapan pembelajaran berbasis praktikum dapat 

meningkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa pada perkuliahan anatomi 

tumbuhan dengan kriteria sangat baik sebesar 53,33%. Suprapto dkk. (2012) 

meneliti tentang perbandingan penggunaan tiga model visuospatial (VS) yaitu 

Induktif Play doh (IP), Induktif - Gambar (IG), dan Deduktif-Gambar  (DG) untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif pada mahasiswa calon guru biologi pada mata 

kuliah Anatomi Tumbuhan. Secara keseluruhan  dilihat dari N-Gain, model-VS 

mampu meningkatkan penguasaan konsep tentang struktur jaringan. Model-VS 

dengan perlakuan Induktif-Gambar (IG) dapat mengembangkan pemahaman (C2) 

mahasiswa pada materi jaringan tumbuhan, sedangkan perlakuan Deduktif-

Gambar (DG) mampu mengembangkan kemampuan mengaplikasinya (C3). Akan 

tetapi ketiga tipe Model -VS tidak dapat mengembangkan kemampuan analisis 

(C4) dengan baik melalui pengamatan mikroskopis. Dalam penelitiannya 

ditemuakan kendala yaitu kesulitan dalam menganalisis bentuk sel atau jaringan 

tumbuhan dalam bentuk gambar 2D pada sayatan yang berbeda, mahasiswa belum 

mengenali ciri-ciri, bentuk sel atau jaringan tumbuhan dan belum dapat mengenali 

pola sel atau jaringan tumbuhan, serta kesulitan membuat preparat dengan sayatan 

tipis. Susiyawati (2015) menemukan bahwa implemetasi authentic task dalam 

perkuliahan Anatomi Tumbuhan berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

mahasiswa, akan tetapi belum dapat membantu seluruh mahsiswa menuntaskan 

seluruh topik. Dalam penelitian ini pun rendahnya keterampilan preparasi dan 

observasi mikroskopi merupakan kendala dalam pengembangan konsep anatomi 

tumbuhan mahasiswa.  

Kajian terhadap hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 

kendala dalam pengembangan penguasaan konsep Anatomi Tumbuhan 

(Amprasto, 2006; Suprapto, 2012; Hindriana, 2014, Murti dkk., 2014; Susiyawati, 

2015). Kajian hasil -hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa literasi 

kuantitatif belum diteliti sebagai hasil belajar dalam perkuliahan Anatomi 

Tumbuhan. Penelitian tentang Perkuliahan Anatomi Tumbuhan  lebih ditekankan 

pada penguasaan konsep anatomi tumbuhan tanpa memerhatikan kemampuan 

prasyarat yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kendala-kendala yang ditemukan 
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dalam penelitian di atas juga menunjukkan bahwa keterampilan membuat preparat 

dan kemampuan mengobservasi mikroskopis merupakan kemampuan prasyarat 

yang perlu dimiliki oleh mahasiswa.  

Berdasarkan paparan di atas, maka dilakukan penelitian pengembangan 

literasi kuantitatif dalam perkuliahan Anatomi Tumbuhan dengan menggunakan 

kerangka instruksional dimensi belajar Marzano bagi mahasiswa Biologi dan 

mahasiswa pendidikan biologi. Pengembangan literasi kuantitatif melalui mata 

kuliah Anatomi Tumbuhan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan 

prasyarat yang perlu dikuasai baik untuk pengembangan literasi kuantitatif 

maupun konsep anatomi tumbuhan,  integrasi masalah-masalah kuantitatif ke 

dalam konten anatomi tumbuhan yang relevan secara tepat, menerapkan strategi 

yang mampu melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berinteraksi baik dengan 

data kuantitatif maupun dengan konten biologi, serta memanfaatkan teknologi 

mikrograf teknik tinggi.  

  

B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Program 

perkuliahan Anatomi Tumbuhan seperti apakah yang dapat pengembangkan 

literasi kuantitatif mahasiswa Biologi dan Pendidikan Biologi?”  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Rumusan masalah penelitian dapat dirinci lebih spesifik sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik program perkuliahan Anatomi Tumbuhan yang 

dapat memfasilitasi pengembangan literasi kuantitatif, kemampuan penalaran 

konsep dalam anatomi tumbuhan, serta keterampilan preparasi dan observasi 

mikroskopis mahasiswa Biologi dan mahasiswa Pendidikan Biologi? 

2. Bagaimanakah dampak implementasi program perkuliahan terhadap literasi 

kuantitatif pada mahasiswa Biologi dan mahasiswa Pendidikan Biologi? 

3. Bagaimanakah dampak implementasi program perkuliahan terhadap 

kemampuan penalaran dalam konsep anatomi tumbuhan pada mahasiswa 
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Biologi dan mahasiswa Pendidikan Biologi? 

4. Bagaimanakah dampak implementasi program perkuliahan terhadap 

keterampilan preparasi dan observasi mikroskopis pada mahasiswa Biologi 

dan mahasiswa Pendidikan Biologi? 

5. Bagaimanakah hubungan antara keterampilan preparasi dan observasi 

mikrokopis, kemampuan penalaran mahasiswa dalam Anatomi Tumbuhan, 

dan literasi kuantitatif pada mahasiswa Biologi dan mahasiswa Pendidikan 

Biologi? 

6. Kendala apakah yang ditemukan dalam implementasi program perkuliahan 

Anatomi Tumbuhan pada mahasiswa Biologi dan mahasiswa Pendidikan 

Biologi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu program 

perkuliahan Anatomi Tumbuhan berbasis kerangka instruksional dimensi belajar 

Marzano yang efektif dalam mengembangkan literasi kuantitatif mahasiswa 

Biologi dan mahasiswa Pendidikan Biologi.  

Secara khusus penelitian ini mengkaji: 

1. Karakteristik program perkuliahan Anatomi Tumbuhan yang pengembangan 

literasi kuantitatif mahasiswa, dampak implementasi program terhadap 

literasi kuantitatif, kemampuan penalaran dalam konsep anatomi tumbuhan, 

dan keterampilan preparasi dan observasi mikroskopis pada mahasiswa 

biologi dan mahasiswa pendidikan biologi.  

2. Hubungan antara keterampilan preparasi dan observasi mikrokopis, 

kemampuan penalaran mahasiswa dalam Anatomi Tumbuhan, dan literasi 

kuantitatif 

3. Pengembangan literasi kuantitatif, kemampuan penalaran dalam konsep 

anatomi tumbuhan, serta keterampilan preparasi dan observasi mikroskopis 

pada mahasiswa Biologi dan mahasiswa Pendidikan Biologi 

4. Kendala dalam implementasi program perkuliahan.  
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Teoritis 

Hasil penelitian tentang pengembangan program perkuliahan 

Anatomi Tumbuhan berbasis kerangka instruksional dimensi belajar 

Marzano ini memberikan konstribusi terhadap kajian pengembangan literasi 

kuantitatif sebagai Habits of mind di perguruan tinggi. Temuan penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa literasi kuantitatif relevan di 

seluruh mata kuliah. Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi 

dalam mendukung ditemukannya prinsip prinsip pembekalan literasi 

kuantitatif bagai calon ilmuwan biologi maupun calon guru biologi.  

 

2. Praktis 

Manfaat praktis bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) adalah diperolehnya suatu program perkuliahan Anatomi Tumbuhan 

yang digunakan untuk mempersiapkan calon ilmuwan biologi dan calon guru 

biologi  yang memiliki literasi kuantitatif. Bagi mahasiswa calon ilmuwan 

biologi dan calon guru biologi dapat mengembangkan dan menggunakan 

literasi kuantitatif yang diperoleh melalui program perkuliahan yang 

diimplementasikan sebagai bekal untuk perkuliahan selanjutnya dan bekal 

ketika memasuki dunia kerja. Program perkuliahan Anatomi Tumbuhan yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai alternatif bentuk perkuliahan untuk 

membekali kemampuan literasi kuantitatif mahasiswa selain mata kuliah-

mata kuliah yang sudah menunjukkan kuantitatifnya seperti genetika dan 

ekosistem. 

 

F. Struktur Organisasi Disertasi 

Gambaran keseluruhan disertasi dapat dilihat dalam struktur organisasi 

penulisan disertasi. Sistematika yang digunakan dalam penulisan disertasi 

mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah Univesitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

tahun 2015. Disertasi terdiri dari lima bab. Bab I berisi uraian tentang latar 
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belakang dilakukannya penelitian yang mengarahkan pada rumusan masalah yang 

diteliti. Rumusan masalah diuraikan dalam enam pertanyaan penelitian. Tujuan 

dan manfaat dari penelitian, serta struktur organisasi disertasi pun dijelaskan di 

bagian Bab 1. Bab II berisi kajian teoritis yang digunakan dan melandasi 

penelitian ini. Kajian teori dalam Bab II meliputi kajian tentang literasi kuantitatif 

sebagai  Habits of Mind dan asesmennya, kerangka instruksional dimensi belajar 

Marzano, dan bahan ajar literasi kuantitatif. Dalam Bab II juga diuraikan 

mengenai strategi yang digunakan dalam program perkuliahan yang 

dikembangkan, hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pengembangan literasi 

kuantitatif, serta analisis konsep anatomi tumbuhan. Bab III berisi desain 

penelitian yang digunakan untuk keseluruhan pelaksanaan penelitian, uraian 

langkah-langkah penelitian pada setiap tahapan penelitian disertai dengan 

instrumen yang digunakan dan target capaiannya, serta populasi dan waktu 

pelaksaan penelitian.  Deskripsi instrumen serta teknis pengolahan data yang 

digunakan pada tahap implementasi disajikan lebih detail. Bab IV terdiri dari dua 

sub yaitu temuan dan pembahasan. Temuan penelitian berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data mengacu pada kerangka metodologi yang terdapat 

pada Bab III. Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dipaparkan dengan pola 

nontematik. Bab V berisi kesimpulan hasil analisis temuan dan pembahasan, 

implikasi serta rekomendasi penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil 

analisis data penelitian. Kesimpulan merupakan intisari dari jawaban pertanyaan 

penelitian yang diajukan di dalam Bab I. Rekomendasi didasarkan pada kendala-

kendala yang ditemukan selama penelitian.  

 

 

 

 

 

 


