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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam 

lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

mencantumkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adapun salah satu prinsip 

pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu memanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. 

Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 untuk memenuhi 

kebutuhan masa depan dan menyongsong Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 

telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi 

Abad 21. Adapun Standar Kompetensi Lulusan meliputi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Menurut National Research Council (1996) (dalam Safitri, 2015), 

abad ke-21 merupakan abad dimana literasi sains menjadi fokus dalam pendidikan 

sains atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD, 2003) (dalam Sari, 2014)menyatakan 

bahwa literasi sains adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, 

mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data 

untuk memahami alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang 

terjadi karena aktivitas manusia. Kemampuan literasi sains tentunya sangat 

penting karena siswa tidak hanya dituntut untuk sekedar mengetahui pengetahuan 
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saja tetapi mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk bersikap arif dan 

bijak  dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. 

Setiap tiga tahun, peserta didik yang berusia 15 tahun dipilih secara acak 

untuk mengikuti tes literasi meliputi literasi membaca, literasi matematika, dan 

literasi sains. Tahun 2015, literasi sains Programme for International Student 

Assessment (PISA)  mengangkat tema tentang kompetensi sains. Berdasarkan nilai 

rerata PISA dalam bidang kompetensi sains, terjadi peningkatan 21 poin 

kemampuan literasi sains siswa Indonesia dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 

403 poin pada tahun 2015. Sehingga, dengan perolehan 403 poin tersebut telah 

menempatkan Indonesia menduduki peringkat 64 dari 72 negara peserta PISA 

(OECD, 2016). Sedangkan, hasil studi PISA tahun 2012 Indonesia menduduki 

peringkat 64 dari 65 negara peserta PISA (OECD, 2013). Meskipun mengalami 

peningkatan peringkat dibandingkan tahun  2012, kemampuan literasi sains siswa 

Indonesia dikatakan memiliki pencapaian literasi sains yang masih rendah. 

Hasil penilaian mengenai kemampuan literasi sains yang dilakukan oleh 

OECD sejalan dengan temuan penulis di lapangan. Penulis melakukan uji 

kemampuan literasi sains siswa pada topik teori kinetik gas dengan menggunakan 

13 soal pilihan ganda yang dikonstruksi mengikuti draft  framework soal PISA 

2015 yang dilakukan pada 211 siswa SMA dari tiga sekolah berbeda di Kota 

Bandung. Hasil yang diperoleh dari uji kemampuan literasi sains siswa SMA dari 

tiga sekolah berbeda di Kota Bandung pada topik teori kinetik gas yaitu 48,6 %. 

Data tersebut diidentifikasi dengan Tabel 3.7 mengenai kriteria penilaian 

kemampuan literasi sains siswa menurut Purwanto (2009). Skor tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa tergolong sangat kurang.  

Apabila hasil uji kemampuan literasi sains siswa pada topik teori kinetik gas 

tersebut ditinjau masing-masing kompetensi literasi sains menurut PISA 2015, 

hasil yang diperoleh pada kompetensi menjelaskan fenomena secara ilmiah 

memperoleh hasil sebesar 60,6% dimana skor tersebut tergolong cukup, 

kompetensi mengevaluasi dan mendesain percobaan secara ilmiah memperoleh 

hasil sebesar 43,9% dimana skor tersebut tergolong kurang sekali, dan kompetensi 

menginterpretasikan data dan bukti-bukti secara ilmiah memperoleh hasil sebesar 

49,5% dimana skor tersebut tergolong kurang sekali. Data kompetensi literasi 
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sains tersebut diidentifikasi dengan Tabel 3.7 mengenai kriteria penilaian 

kemampuan literasi sains siswa menurut Purwanto (2009). 

Berdasarkan hasil PISA, pemerintah melalui kementerian pendidikan 

berupaya meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia melalui pengembangan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengharapkan adanya keseimbangan antara 

kemampuan kognitif dengan sikap dan keterampilan peserta didik. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 81A Lampiran IV tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari pendidik ke peserta didik. Hal yang perlu 

diperhatikan oleh seorang pendidik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran 

yaitu menetapkan sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh 

peserta didik yaitu buku pelajaran. Weiss et al. (1989) mengemukakan bahwa 

90% guru sains menggunakan buku dalam proses belajar mengajar dan Blystone 

(1989) memperkirakan bahwa 75% dari buku pelajaran tersebut digunakan untuk 

pengajaran di kelas dan 90% untuk pekerjaan rumah (dalam Adisendjaja, 2009). 

Kurikulum 2013 telah mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan literasi  sains, namun kurikulum tidak akan berhasil tanpa adanya 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang mendukung perkembangan 

literasi sains siswa. Menurut Sari (2014), buku-buku teks pelajaran yang ada di 

lapangan umumnya belum menunjukkan keseimbangan aspek literasi sains. 

Sejalan dengan penelitian tentang buku teks IPA pada buku BSE (Buku Sekolah 

Elektronik) dan  buku teks komersil  yang paling banyak digunakan di Kota 

Bandung belum memuat aspek keseimbangan literasi sains yang ditunjukkan 

sebagai berikut: pengetahuan sains sebanyak 46%, penyelidikan hakikat sains 

sebanyak 19%, sains sebagai sara berpikir sebanyak 23%  serta interaksi sains, 

teknologi dan masyarakat sebanyak 12% (Sari, 2014). Penelitian lain tentang 

muatan aspek literasi sains pada buku teks fisika SMA di Kota Bandung secara 

umum menyajikan sebesar 44,5% memuat aspek pengetahuan sains, sebesar 

17,0% memuat  aspek penyelidikan hakikat sains, sebesar 29,4% memuat aspek 

sains sebagai cara berpikir, dan sebesar 9,1% memuat aspek interaksi sains, 

teknologi dan masyarakat (Sandi, 2014). Faktor penyebab rendahnya kemampuan 
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literasi sains siswa mungkin salah satunya disebabkan oleh bahan ajar yang belum 

memuat keseimbangan aspek literasi sains yang mengacu padakomposisi setiap 

aspek literasi sains mengikuti Wilkinson (1999)  untuk aspek pengetahuan sains 

(38%–42%), penyelidikan hakikat sains (19%–26%), sains sebagai cara berpikir 

(13%–19%), serta interaksi sains, teknologi, dan masyarakat (20%–23%).  

Doni Sugianto mengungkapkan (dalam Febrianti, 2014) bahwa perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh juga terhadap kemajuan 

pendidikan terutama dalam hal inovasi media pembelajaran karena modul digital 

atau elektronik memiliki tampilan yang menarik, mudah dipahami, dan mudah 

digunakan. Ada dua alasan yang paling populer orang-orang menggunakan E-

Book yaitu  dapat diakses dimana saja dan fakta bahwa E-Book tersedia 24 jam 

(Jeong, 2012). Menurut Shelburne dan Khasseh (dalam Biranvand, 2014), 

pembaca buku elektronik dapat mencari topik yang mereka inginkan lebih mudah 

dan cepat dibandingkan dengan orang-orang yang memanfaatkan buku cetak. 

Selain berkemungkinan mengakses konten yang diinginkan, dengan 

memanfaatkan E-Book juga dapat menghemat waktu, biaya, dan energi para 

penggunanya. Siswa yang memanfaatkan E-Book mendapat beberapa keuntungan 

seperti keleluasaan bergerak melalui teks, memiliki waktu yang fleksibel, dapat 

menyimpan banyak materi di hard disk ponsel serta memiliki kemungkinan untuk 

mencetak sendiri materi yang diinginkan (Gibson dan Gibb, 2011). Selain itu, 

adanya E-Book adalah salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk 

menanggulangi mahalnya buku yang ada saat ini dan untuk dan untuk mengurangi 

penebangan hutan sebagai salah satu bahan baku kertas (Ghofur, 2015).  

Berdasarkan pemaparan di atas, seiring dengan perkembangan IPTEK yang 

pesat maka saat ini bahan ajar berorientasi keseimbangan literasi sains sangat 

dibutuhkan serta melalui pemilihan bahan ajar yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Dengan demikian, penulis merasa 

perlu adanya kehadiran E-Book yang berorientasi keseimbangan literasi sains. 

Berdasarkan uraian di atas maka telah menggugah penulis untuk melakukan 

penelitian pengembangan E-Book dengan judul “Penyusunan Buku Elektronik (E-

Book) Fisika SMA yang Berorientasi Keseimbangan Literasi Sains pada Topik 

Teori Kinetik Gas”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana  Buku Elektronik (E-Book) Fisika 

SMA yang Berorientasi Keseimbangan Literasi Sains pada Topik Teori Kinetik 

Gas?”. Agar lebih terarah, maka penulis merinci rumusan masalah ke dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain buku elektronik (E-Book) fisika SMA yang berorientasi 

keseimbangan literasi sains pada topik teori kinetik gas? 

2. Bagaimana hasil validasi buku elektronik (E-Book) fisika SMA yang 

berorientasi keseimbangan literasi sains pada topik teori kinetik gas? 

3. Bagaimana uji keterbacaan buku elektronik (E-Book) fisika SMA yang 

berorientasi keseimbangan literasi sains pada topik teori kinetik gas? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup masalah yang diteliti tidak meluas, maka perlu ada 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Produk buku yang dikembangkan berupa buku elektronik (E-Book) fisika 

SMA yang berorientasi keseimbangan aspek literasi sains yang memiliki 

keseimbangan komposisi setiap aspek literasi sains mengikuti Wilkinson 

(1999) yaitu pengetahuan sains (38%–42%), penyelidikan hakikat sains 

(19%–26%), sains sebagai cara berpikir (13%–19%), serta interaksi sains, 

teknologi, dan masyarakat (20%–23%).  

2. Jenis program yang digunakan untuk membuat bahan ajar digital adalah 

Flipbook Maker yang dibantu dengan beberapa software untuk konten 

bahan ajar, seperti Adobe Illustrator, Adobe Flash Professional, dan 

Adobe Indesign.  

3. Buku elektronik fisika yang dikembangkan dibatasi hanya pada pokok 

bahasan teori kinetik gas untuk SMA kelas XI. 

4. Kriteria kelayakan buku elektronik mengacu pada interpretasi hasil 

kelayakan E-Book menurut Ridwan (2010) yaitu kurang (21%-40%), 
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cukup (41%-60%), baik/layak (61%-80%), dan sangat baik/sangat layak 

(81%-100%). 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menghasilkan 

produk berupa buku elektronik (E-Book) yang berorientasi keseimbangan literasi 

sains pada materi teori kinetik gas untuk peserta didik SMA kelas XI. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: 

1. Merancang buku elektronik (E-Book) fisika SMA yang berorientasi 

keseimbangan literasi sains pada topik teori kinetik gas. 

2. Mengidentifikasi hasil validasi buku elektronik (E-Book) fisika SMA 

yang berorientasi keseimbangan literasi sains pada topik teori kinetik gas. 

3. Mengetahui tingkat keterbacaan buku elektronik (E-Book) fisika SMA 

yang berorientasi keseimbangan literasi sains pada topik teori kinetik gas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

membawa manfaat bagi seluruh pihak. Manfaat dari penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Dari segi teori 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menyediakan bahan ajar digital fisika SMA yang berorientasi keseimbangan 

literasi sains pada topik teori kinetik gas. Selain itu juga dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi penyusunan bahan ajar digital selanjutnya. 

2. Dari segi kebijakan 

Secara kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan informasi dan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Kemendikbud 

untuk mengambil kebijakan dalam memperbaharui kurikulum yang mampu 

meningkatkan kualitas generasi bangsa. 

3. Dari segi praktik 

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

alternatif pembelajaran fisika khususnya materi teori kinetik  gas bagi 

pendidik untuk meningkatkan literasi sains siswa. Bagi peserta didik, hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat melakukan pembelajaran fisika khususnya 

materi teori kinetik  gas secara mandiri. Dan bagi sekolah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran fisika di 

sekolah yang bersangkutan.  

4. Dari segi isu serta aksi sosial 

Secara isu serta aksi sosial, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bentuk campaign gerakan Go Green dalam upaya mengurangi efek 

pemanasan global untuk mengurangi penggunaan bahan baku kertas. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar terdapat kesamaan persepsi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

dijelaskan sebagai berikut: 

Buku elektronik (E-Book) yang berorientasi keseimbangan literasi sains yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku elektronik fisika SMA pada topik 

teori kinetik gas yang memiliki komposisi setiap aspek literasi sains mengikuti 

Wilkinson (1999) dengan persentase aspek pengetahuan sains sebesar 38%-42%, 

penyelidikan hakikat sains sebesar 19%-26%, sains sebagai cara berpikir sebesar 

13%-19%, serta interaksi sains, teknologi, dan masyarakat sebesar 20%–23%. 

Validasi E-Book yang berorientasi keseimbangan literasi sains dilakukan 

dengan 3 validasi, yaitu: (1) Validasi konten aspek literasi sains yang dilakukan 

terhadap 3 validator ahli, (2) Validasi kelayakan aspek media yang dilakukan 

terhadap 3 validator ahli, dan (3) Validasi kelayakan aspek materi yang dilakukan 

terhadap 3 validator ahli. Hasil validasi kelayakan aspek media dan materi 

diinterpretasikan dengan kriteria kelayakan E-Book menurut Ridwan (2010) yaitu 

E-Book dikatakan memenuhi kriteria apabila persentasenya ≥ 61% atau dalam 

kategori baik, sehingga layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Keterbacaan E-Book dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemudahan sebuah buku untuk dipahami, dimana untuk keterbacaan digunakan 

tes uji rumpang yang diberikan kepada peserta didik. Data hasil uji rumpang 

diinterpretasikan dengan kriteria keterbacaan menurut Rankin, E. F dan Culhane, 

J.W. yaitu jika rata-rata nilai uji rumpang ≥ 60% maka keterbacaan dari suatu teks 

bernilai tinggi (tingkat independen) yaitu bahan bacaan dapat dipahami mandiri 
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oleh pembaca, jika rata-rata nilai uji rumpang 40%-60% maka keterbacaan dari 

suatu teks bernilai sedang (tingkat instruksional) yaitu bahan bacaan sesuai untuk 

pembaca, namun perlu bantuan pihak lain untuk memandu pembaca dalam 

memahami isi teks, dan jika rata-rata nilai uji rumpang ≤ 40% maka keterbacaan 

dari suatu teks bernilai rendah (tingkat frustasi) yaitu bahan bacaan sulit dipahami 

oleh pembaca. 

 

G. Struktur Organisasi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu BAB I 

Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metode Penelitian, BAB IV 

Temuan dan Pembahasan, dan BAB V Kesimpulan dan Saran. Berikut diuraikan 

secara rinci mengenai urutan penulisan dari setiap BAB dan sub BAB yang 

terdapat dalam skripsi ini : 

1. BAB I 

BAB I terdiri atas lima sub BAB meliputi latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi operasional, dan struktur organisasi. Pada sub BAB latar belakang 

dipaparkan mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Pada sub BAB 

rumusan masalah diuraikan tentang permasalahan yang teridentifikasi dari 

latar belakang dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pada sub BAB batasan 

masalah dijelaskan ruang lingkup penelitian. Pada sub BAB tujuan penelitian 

diuraikan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah penelitian. 

Pada sub BAB manfaat penelitian diuraikan manfaat yang diperoleh dari 

penelitian. Pada sub BAB definisi operasional dijelaskan hal-hal yang akan 

penulis lakukan mengenai penelitian ini. Dan, pada sub BAB struktur 

organisasi dijelaskan sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB I 

BAB II terdiri atas tiga sub BAB meliputi dasar teori, penelitian 

terdahulu, dan kerangka berpikir. Pada sub BAB dasar teori dipaparkan kajian 

teoritis yang digunkaan dalam penelitian ini. Pada sub BAB penelitian 

terdahulu dijelaskan tentang penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga 
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menjadi acuan dalam pengembangan serta pembeda dalam penelitian ini. 

Pada sub BAB kerangka berpikir dijelaskan mengenai alur penelitian. 

 

3. BAB III 

BAB III terdiri atas lima sub BAB meliputi desain penelitian, subjek dan 

tempat penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, serta teknik 

pengolahan data dan analisis data. Pada sub BAB desain penelitian dijelaskan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sub BAB subjek dan 

tempat penelitian dijelaskan mengenai subjek dan dan tempat penelitian. Pada 

sub BAB prosedur penelitian dijelakan langkah-langkah penelitian. Pada sub 

BAB instrumen penelitian diuraikan jenis-jenis instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. Pada sub BAB teknik pengolahan data dan analisis data 

dijelaskan cara untuk mengumpulkan data dan menganalis data sehingga 

dapat menjawab rumusan masalah penelitian. 

4. BAB IV 

BAB IV berisi tentang temuan dan pembahasan. BAB ini dipaparkan 

berdasarkan urutan rumusan masalah. BAB ini juga memaparkan secara 

matematis hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, temuan-temuan 

yang yang didapat dari masing-masing tahapan dan instrumen penelitian, dan 

analisis tehadap hasil pengolahan data sehingga dapat menjawab rumuan 

masalah yang telah dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian. 

5. BAB V 

BAB V terdiri atas dua sub BAB, yaitu kesimpulan dan saran. Pada sub 

BAB kesimpulan diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 

penelitian. Pada sub BAB saran memuat rekomendasi untuk penyempurnaan 

penelitian di masa yang akan datang. 

 


