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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami proses sains dan 

mendapatkan informasi ilmiah secara bermakna yang tersedia di kehidupan 

sehari-hari (Hurd, 1998, hlm. 408). Literasi sains mencerminkan pemahaman 

yang luas dan fungsional tentang sains untuk tujuan pendidikan secara umum 

(DeBoer, 2000, hlm. 594). Selanjutnya, Fives, (2014, hlm. 550) mendefinisikan 

literasi sains sebagai kemampuan untuk memahami proses sains dan untuk terlibat 

penuh arti dengan informasi ilmiah yang tersedia di kehidupan sehari-hari.  

“Ide literasi sains dan tingkat kepentingannya untuk siswa memberikan 

sebuah gambaran bahwa pemahaman mengenai literasi sains merupakan suatu 

sifat yang mendasar, terutama bagi siswa yang terkait dalam pendidikan sains” 

(Toharudin dkk. 2011, hlm. 16), lebih lanjut Toharudin dkk, menyatakan bahwa 

rata-rata kemampuan literasi sains siswa Indonesia baru sampai pada kemampuan 

mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi mereka belum mampu untuk 

mengkomunikasikan dan mengaitkan kemampuan dengan berbagai topik sains, 

apalagi menerapkan ide sains yang saling berhubungan. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian dengan kemampuan literasi sains yang diselenggarakan oleh 

Organizatiton for Economic Co-operation and Development yang menempatkan 

Indonesia dalam kategori kecakapan level 1 (rendah). 

Penilaian PISA berorientasi untuk menguji kemampuan peserta didik dalam 

menggunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk menghadapi tantangan 

kehidupan yang lebih nyata (Toharudin dkk. 2011, hlm. 15). Kenyataannya siswa 

masih lemah dalam sains, padahal dengan perkembangan zaman landasan sains 

sangat diperlukan untuk berkomunikasi dan pengembangan teknologi. Terbukti 

dari hasil penelitian tentang asesmen hasil belajar sains pada level Internasional 
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yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) tenatang Programme for International Student Assessmen 

(PISA), skor literasi sains yang diperoleh siswa tergolong pada level yang masih 

rendah. Kecakapan siswa pada level ini memiliki pengetahuan sains yang terbatas 

dan hanya bisa diterapkan pada beberapa situasi saja dengan memberikan 

penjelasan ilmiah yang mudah dan mengikuti bukti-bukti yang diberikan secara 

eksplisit (OECD, 2009). Hasil dari penelitian lain menunjukkan masih rendahnya 

peningkatan kemampuan literasi sains pada siswa SMP (Artati, 2013). 

Selanjutnya, Firman (2007) juga mengungkapkan rendahnya literasi sains siswa 

Indonesia berkaitan erat dengan adanya kesenjangan antara pembelajaran IPA 

yang diterapkan di sekolah dan tuntutan PISA. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran langsung di kelas 7.7 SMP 

Negeri 2 Bandar Lampung peneliti menemukan bahwa: (1) adanya faktor 

kemandirian belajar siswa yang masih rendah dalam mempelajari fenomena sains; 

(2) diakui atau tidak rendahnya mutu pembelajaran ditandai dengan masih 

mendominasinya peran guru dalam proses pembelajaran, apalagi siswa saat 

pembelajaran berlangsung sebagian hanya mampu di arahkan untuk menjawab 

permasalahan yang diberikan oleh guru, dalam mengubungkan fenomena sains  

sehingga berpengaruh pada kemandirian belajar siswa; (3) perangkat 

pembelajaran yang dibuat oleh guru juga kurang mencerminkan pembelajaran 

yang sesuai dengan kegiatan ilmiah (misalnya beberapa konsep dalam 

pembelajaran IPA Terpadu harusnya lebih menekankan pada fenomena alam yang 

diamati siswa, agar mereka melatih penemuan dari pembelajaran aktif yang 

seharusnya terlaksana); (4) bahan ajar atau lembar kerja siswa yang digunakan 

guru dalam pembelajaran hanya menekankan pada target penguasaan materi saja, 

dan kurang melatihkan kemampuan siswa saat pembelajaran berlangsung; (5) 

penilaian yang dilakukan oleh guru hanya sebatas menilai penguasaan konsep, 

belum menilai kompetensi yang dimiliki siswa. 
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Berhubungan dengan hal ini, Darling-Hammond et.al. (2005, hlm. 1) 

menyatakan bahwa guru hendaknya mampu menemuan cara untuk mendorong 

dan mengembangkan potensi siswa. Tanpa usaha ini sulit untuk tercipta siswa 

yang memliki kemampuan pemahaman yang baik. Penelitian ini merujuk pada 

domain literasi sains menggunakan frame work PISA 2015 dengan melihat profil 

pengetahuan sains, proses sains, dan sikap sains siswa, penilaian yang dilakukan 

pada semua aspek tersebut, diharapkan siswa dapat memperoleh tujuan 

pembelajaran pada masing-masing indikator misalnya, pada indikator proses sains 

seperti, menjelaskan fenomena ilmiah, merancang dan mengevaluasi penelitian 

ilmiah, serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. 

 Proses pembelajaran IPA merupakan suatu proses aktif dimana 

pembelajaran merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa bukan sesuatu 

yang dilakukan terhadap siswa, sebagaimana dikemukakan oleh National Science 

Education Standards (1996, hlm. 20) bahwa “learning science is an active 

process. Learning science is something student to do, not something that is done 

to them”. Salah satu upaya menyajikan IPA sebagai mata pelajaran yang mampu 

menggambarkan bagaimana kemampuan pengetahuan, proses, maupun sikap 

sains siwa adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, 

memahami berbagai materi, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru (modul Diklat Kurikulum 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan Marjan dkk, (2014) menunjukkan bahwa 

kemampuan saintifik siswa masih rendah hal ini ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan antara hasil belajar dengan penggunaan pendekatan saintifik maupun 

dengan model pembelajaran yang digunakan. Rendahnya kemampuan saintifik 

tidak terlepas dari mendominasinya bimbingan guru sehingga pada akhirnya siswa 

dapat kurang mandiri dan tidak terbiasa melakukan proses penyelidikan ilmiah. 
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Permasalahan tersebut menyarankan pelunya studi lanjut untuk melihat penerapan 

pendekatan saintifik yang lebih mengarah pada kegiatan ilmiah untuk siswa. 

Kondisi pembelajaran saat ini diharapkan agar siswa mampu merumuskan 

masalah (dengan banyak menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah dengan 

hanya menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan untuk melatih berfikir 

siswa dalam mengambil keputusan, bukan berfikir dengan hanya mendengarkan 

dan tanpa suatu tindakan. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang baik 

diharapkan tercipta untuk mengarahkan siswa mencari tahu dari berbagai sumber 

melalui observasi (dengan menimbulkan pertanyaan), dan bukan hanya diberi tahu 

(Hosnan, 2014, hlm. 34). 

Mengingat pentingnya bagaimana literasi sains dalam melihat siswa 

memahami suatu fenomena sains diperlukan mengetahui bagaimana profil 

pengetahuan, kompetensi, maupun sikap sains siwa, maka peneliti berminat 

melakukan penelitian dengan profil tersebut melalui penggunaan pendekatan 

saintifik pada pembelajaran IPA Terpadu dengan tema Global Warming. Subjek 

penelitian yang merupakan siswa SMP ditujukan untuk menyiapkan siswa mampu 

merumuskan masalah, bukan sekedar menjawab dari masalahan sains yang di 

ajarkan oleh guru serta membiasakan dan melatih kemampuan saintifik pada 

siswa SMP. Alasan pemilihan tema pembelajaran Global Warming adalah tema 

tersebut sangat aplikatif untuk di ajarkan kepada siswa dan memiliki potensi 

untuk diajarkan secara terpadu melalui pendekatan saintifik, selain itu tema 

tersebut mengangkat isu sosial yang dekat dengan lingkungan di sekitar siswa.  

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

di indentifikasi permasalah pokok dalam penelitian ini yakni: 

1. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam dimana 

melibatkan siswa memiliki rasa ingin tahu, karena melibatkan kegiatan/proses 
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pemahaman mendalam dalam pelaksanaannya, selain itu ilmu sains sangat 

memerhatikan proses sebagai kegiatan ilmiah. 

2. Pendekatan saintifik pada hakikatnya merupakan proses mendalami suatu 

ilmu, dimana siswa mampu merumuskan masalah dengan banyak bertanya. 

Hal ini berbeda dengan kondisi yang ada, karena justru pada pembelajaran 

yang diawali dengan mengamati dan menanya, justru guru yang lebih 

dominan mengajukan permasalahan sains kepada siswa, sehingga siswa 

hanya mampu menjawab permasalahan yang ada. 

3. Pemfokusan teori pada identifikasi masalah ini, terdapat pada bagaimana 

praktik literasi sains dalam pembelajaran IPA Terpadu dengan melihat profil 

pengetahuan, kompetensi, dan sikap sains siswa menggunakan pendekatan 

saintifik.  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana profil 

pengetahuan, kompetensi, dan sikap sains siswa melalui pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran IPA Terpadu pada tema Global Warming?”.  

Agar penelitian terarah, dari rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan 

dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana profil pengetahuan sains siswa terhadap pembelajaran IPA 

Terpadu dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming? 

2. Bagaimana profil kompetensi sains siswa terhadap pembelajaran IPA 

Terpadu dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming? 

3. Bagaimana profil sikap sains siswa terhadap pembelajaran IPA Terpadu 

dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming? 

4. Bagaimana respon siswa dan guru terhadap pembelajaran IPA Terpadu 

dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang didapat, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Mendeskripsikan profil pengetahuan sains siswa terhadap pembelajaran IPA 

Terpadu dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming. 

2. Mendeskripsikan profil kompetensi sains siswa terhadap pembelajaran IPA 

Terpadu dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming. 

3. Mendeskripsikan profil sikap sains siswa terhadap pembelajaran IPA Terpadu 

dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming. 

4. Mendeskripsikan respon siswa dan guru terhadap pembelajaran IPA Terpadu 

dengan pendekatan saintifik pada tema Global Warming. 

 

 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan praktis sebagai 

salah satu alternatif pada upaya perbaikan pembelajaran IPA Terpadu antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang kekurangan atau kendala dalam menerapkan 

pendekatan saintifik pada pembelajaran IPA Terpadu.  

2. Menjelaskan bagaimana pencapaian kemampuan pengetahuan, kompetensi, 

dan sikap sains siswa melalui pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA 

Terpadu.  

3. Memberikan gambaran solusi alternatif dalam pemilihan pengetahuan secara 

teoritis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA Terpadu 

dapat dinyatakan berhasil dan tercapainya tujuan pembelajaran. 


