
1 
 

Fatma Wati, 2017 
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPA TERPADU TEMA SISTEM PENGLIHATAN UNTUK MENINGKATKAN 
LITERASI SAINS SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber belajar merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembelajaran 

karena pada sumber belajar terdapat berbagai informasi yang akan dipelajari oleh 

pembelajar. Sumber belajar mencakup hal yang sangat luas, dapat berupa tempat atau 

lingkungan, benda, orang, peristiwa atau kejadian, bahan, dan buku (Depdiknas, 

2008). Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, baik 

oleh pembelajar maupun pengajar, disebut sumber belajar. Namun, dari sejumlah 

sumber belajar yang telah disebutkan tersebut, bahan ajar berupa buku merupakan 

sumber belajar yang sangat lazim digunakan dalam kegiatan pembelajaran, bahkan 

sering dijadikan sebagai sumber belajar utama. 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar 

(Depdiknas, 2008). Hal ini berarti bahwa bahan ajar memuat informasi yang akan 

dipelajari oleh siswa sesuai dengan tujuan kegiatan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Dimana, tujuan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang 

digunakan. Di Indonesia sekarang ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

2013 revisi 2016. Oleh karena itu, bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran hendaklah memuat informasi sesuai dengan tuntutan kurikulum 

tersebut dan diorganisir melalui rancangan tertentu yang melatihkan kompetensi dan 

memungkinkan siswa serta guru dapat memanfaatkannya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Penyusunan materi atau informasi yang disajikan dalam bahan ajar hendaklah 

kontekstual dan sesuai dengan level audiennya. Sesuai dengan level audien berarti 

bahwa kedalaman dan keluasan pengetahuan serta bahasa yang digunakan dalam 

menyajikannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Sedangkan 

kontekstual berarti bahwa materi yang dipelajari mendorong siswa untuk dapat 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Nurhadi, 2002). Sehingga siswa dapat menggunakan 
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pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, 

pengalaman belajar yang diperoleh siswa di sekolah benar-benar dapat dirasakan 

manfaatnya dalam kehidupan. 

Kehidupan manusia saat ini sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hampir setiap aktivitas manusia menggunakan berbagai barang yang 

merupakan produk teknologi, misalnya dalam bidang komunikasi, kedokteran, 

transportasi, industri otomotif, farmasi dan kosmetik, komputasi, dan yang paling 

penting adalah dalam warisan budaya manusia (Espinosa, 2005, hlm. 30). 

Bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang pesat, minat masyarakat umum terhadap ilmu pengetahuan tidak sejajar 

dengan kemajuan dan penggunaan ilmu pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. 

(Espinosa, 2005, hlm. 28). Padahal kehidupan modern tidak dapat dipahami tanpa 

memahami ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha 

untuk membangun pemahaman yang baik tentang ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan. 

Kegiatan pendidikan sekarang ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada 

kemampuan kognitif, melainkan juga melatihkan berbagai keterampilan secara 

eksplisit. Terutama pembelajaran sains, salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan 

pengalaman kepada siswa betapa bahagianya dapat mengetahui dan memahami dunia 

melalui ilmu pengetahuan (National Research Council, 1996, hlm. 13). Hal ini berarti 

bahwa siswa diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui pengetahuan/konten, 

melainkan juga memahaminya. Lebih lanjut diungkapkan oleh NRC bahwa tujuan 

tersebut berkaitan dengan masyarakat yang terpelajar secara ilmiah. Secara ringkas, 

keterampilan tersebut disebut sebagai keterampilan literasi sains. 

National Research Council (1996, hlm. 22) mengungkapkan bahwa literasi 

sains merupakan pengetahuan dan pemahaman akan konsep dan proses ilmiah yang 

diperlukan dalam pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan 

kewarganegaraan dan budaya, serta produktivitas ekonomi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa hampir setiap aspek dalam kehidupan melibatkan keterampilan literasi sains. 

Oleh karena itulah keterampilan literasi sains diperlukan oleh setiap individu (NRC, 

1996, hlm. 1). Pentingnya literasi sains juga diungkapkan oleh Laugksch (2000, hlm. 
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84) bahwa literasi sains berkaitan dengan manfaatnya terhadap bangsa, sains, atau 

masyarakat, serta peningkatan taraf hidup individu. Oleh karena itu, membekali 

siswa dengan keterampilan literasi sains diharapkan dapat membantunya dalam 

menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan, terutama yang berhubungan dengan 

kebutuhan individunya. Jadi, tidak mengherankan jika kemampuan literasi sains 

menjadi perhatian berbagai pihak, baik dalam ruang lingkup nasional maupun global. 

Programme for International Student Assessment (PISA) melakukan 

penilaian kemampuan literasi sains siswa yang dilakukan secara internasional. PISA 

mengukur kemampuan literasi sains siswa secara kompleks karena tidak hanya 

menilai pengetahuan, tetapi juga kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan 

yang telah dimiliki dalam berbagai konteks. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

PISA bukan menilai apa yang siswa ketahui, namun apa yang mereka lakukan 

dengan pengetahuan yang mereka miliki (OECD, 2016, hlm. 3). 

Hasil studi PISA terhadap kemampuan literasi sains siswa Indonesia pada 

tahun 2003 sampai 2015 untuk setiap tiga tahuan secara berurutan antara lain 395, 

393, 383, 382, 403. Sedangkan capaian rata-rata literasi sains siswa negara OECD 

pada tahun yang sama sebagai pembanding secara berurutan antara lain 500, 500, 

501, 501, 493. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian 

literasi sains siswa Indonesia sejak tahun 2003 sampai 2015 berada pada rentang 

382-401, sedangkan rata-rata capaian siswa negara OECD berada pada rentang 493-

501. Dengan kata lain, terdapat perbedaan sekitar 100 poin antara kemampuan 

literasi sains siswa Indonesia dengan siswa negara OECD. Selain itu, perolehan 

literasi sains sejak tahun 2003 sampai 2015 menunjukkan skor yang relatif tetap 

sehingga diasumsikan bahwa siswa Indonesia masih belum mampu menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki untuk diterapkan dalam berbagai konteks. 

Hasil PISA telah menunjukkan tingkat/level literasi sains siswa Indonesia, 

namun pengukuran literasi sains yang dilakukan oleh PISA tidak dibatasi pada 

disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu, melainkan mempertimbangkan 

keterampilan dan karakteristik siswa dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sementara 

itu, pembelajaran siswa terbatas pada topik-topik tertentu sesuai tuntutan kurikulum 

yang digunakan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Wati dkk. (2017) 
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menggunakan soal PISA tertentu dengan pertimbangan bahwa materi tersebut telah 

dipelajari oleh siswa, mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa belum terbiasa 

dengan konstruksi soal literasi sains, terutama pada kompetensi menginterpretasi 

data dan bukti ilmiah. Sebagian besar siswa belum mampu menghubungkan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan informasi yang tersedia. Oleh karena itulah mereka 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal literasi sains. Hal ini selaras dengan 

yang diungkapkan oleh Hughes (2003) bahwa jika ada aspek tes yang tidak 

biasa/tidak dikenal oleh kandidat, kinerja atau hasil yang diperoleh kemungkinan 

besar kurang baik dibandingkan kandidat yang telah biasa dengan aspek yang 

diujikan dalam tes (pengujian secara paralel). 

Rendahnya capaian literasi sains siswa Indonesia dirasa cukup meresahkan 

karena pendidikan sains di seluruh dunia menekankan pada pencapaian literasi sains 

bagi semua siswa sebelum lulus sekolah menengah atas (Liu, 2009, hlm. 301). Selain 

itu, mengacu pada Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Mengengah, lulusan SMP/MTs/SMPLB/ Paket 

B diharapkan  

memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 

tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: (1) ilmu 

pengetahuan; (2) teknologi; (3) seni; dan (4) budaya; mampu mengaitkan 

pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional (hlm. 4). 

Permendikbud tersebut secara implisit menyatakan bahwa standar kompetensi 

lulusan Indonesia juga menyaratkan kemampuan literasi sains bagi lulusan 

SMP/sederajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia juga 

menjadikan kemampuan literasi sains sebagai salah satu tujuan kegiatan pendidikan. 

Setiap individu diharapkan memiliki kemampuan literasi sains karena masyarakat 

Indonesia akan mengalami kesulitan untuk berkompetisi dalam pasar global jika 

kemampuan ini tidak ditingkatkan. Selain itu, akan ada kerugian baik materil 

maupun immateril yang harus ditanggung, baik oleh individu, masyarakat, maupun 

negara. Oleh karena itulah usaha untuk meningkatkan keterampilan literasi sains 

melalui kegiatan pendidikan perlu dilakukan. 
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Pengembangan keterampilan literasi sains di sekolah dapat dilakukan melalui 

pengintegrasian keterampilan tersebut dalam mata pelajaran yang dibelajarkan di 

sekolah. Salah satu mata pelajaran yang dapat mewadahi keterampilan ini pada 

jenjang SMP/sederajat yaitu pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal 

ini dikarenakan belajar IPA merupakan proses mengamati fenomena dan 

menghubungkannya dengan teori yang sudah ada sehingga menghasilkan suatu 

pengetahuan yang bermakna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan (Merino dan 

Sanmarti, 2008, hlm. 197). 

Pengembangan keterampilan literasi sains melalui kegiatan pembelajaran 

hendaklah dilakukan secara berkelanjutan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Solomon dan Thomas (dalam Shwartz et al, 2006, hlm. 205) bahwa menilai 

keterampilan literasi sains bagi siswa merupakan penilaian terhadap pemahaman 

yang telah dimilikinya, sedangkan keterampilan literasi sains itu sendiri selalu 

berkembang seumur hidup. Shwartz, et al. juga menambahkan bahwa pengukuran 

literasi sains di sekolah bukan berarti mengukur tingkat literasi sains yang telah 

dicapai siswa, namun mengindikasikan kemampuan literasi yang telah dimiliki siswa 

dalam dirinya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran IPA yang beroriantasi literasi 

sains diharapkan dapat menumbuhkembangkan keterampilan literasi sains dalam diri 

siswa. 

Beberapa usaha untuk melatihkan atau meningkatkan kemampuan literasi 

sains telah dilakukan oleh peneliti ataupun praktisi pendidikan. Adolphus et al. 

(2012) dan Al-Rsa‟i (2013) tentang penggunaan ICT dalam pembelajaran. Hasil studi 

menunjukkan bahwa pengintegrasian ICT dalam kegiatan pembelajaran dapat 

meningkatkan literasi sains  siswa. Namun, cara ini memiliki keterbatasan karena 

tidak semua sekolah di Indonesia memiliki sarana dan parasarana yang memadai. 

Alternatif lain untuk meningkatkan literasi sains dilakukan oleh Akgul (2004), 

Mayuri (2013), Rohayati (2013), Asyhari dan Hartati (2015), serta Rizqiana (2015) 

melaui pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan, model, atau metode. 

Cara ini dapat meningkatkan literasi sains siswa, namun sangat bergantung pada 

interaksi siswa dengan guru selama pembelajaran. Alternatif lain yaitu dengan 

mengembangkan bahan ajar untuk meningkatkan literasi sains, diantaranya telah 
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dilakukan oleh Permatasari dkk. (2014) bahwa bahan ajar yang dikembangkan based 

on way of investigating dapat meningkatkan literasi sains siswa.  

Pengembangan bahan ajar ini menarik untuk dikembangkan lebih lanjut 

karena kemampuan literasi sains dilatihkan melalui bahan ajar yang berorientasi 

literasi sains itu sendiri. Bagaimana pendidik sains dan peneliti membantu siswa 

mencapai literasi sains bukan dengan mengajarkan lebih banyak fakta sains kepada 

siswa, meningkatkan jumlah kegiatan laboratorium, atau penekanan pada kegiatan 

langsung. Caranya yaitu dengan meningkatkan literasi sains itu sendiri (Glynn dan 

Muth, 1994, hlm. 1058). Oleh karena itu, bahan ajar yang berorientasi literasi sains 

diharapkan akan memperbesar peluang siswa untuk membangun keterampilan 

literasi sains karena  bukti menunjukkan bahwa pemilihan bahan ajar dapat 

meberikan dampak yang sebanding dengan guru yang berkualitas (Chingos & 

Whitehurst, 2012, hlm. 5). Hal ini berarti bahwa bahan ajar menyumbang pengaruh 

yang besar untuk keberhasilan kegiatan pembelajaran siswa. Selain itu, interaksi 

siswa dengan pendidik umumnya hanya berlangsung selama proses pembelajaran di 

kelas, waktunya sangat terbatas. Sedangkan interaksi siswa dengan bahan ajar dapat 

berlangsung lebih lama karena tidak bergantung pada alokasi waktu pembelajaran di 

sekolah. Sehingga, interaksi siswa dengan bahan ajar dapat dilakukan oleh siswa 

kapan saja dia inginkan. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahan ajar yang paling 

umum digunakan saat ini adalah buku teks pelajaran atau buku ajar. Hal yang selaras 

juga diungkapkan oleh Oleh karena itu, untuk mengetahui muatan literasi sains buku 

teks pelajaran yang tersedia, Rusilowati (2014) menganalisis buku ajar ipa yang 

digunakan di Semarang. Hasil studi mengungkapkan bahwa penyajian buku ajar 

lebih menekankan pada sains sebagai pengetahuan (science as a body of knowledge) 

yang menyajikan fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model. 

Sedangkan aspek interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat memiliki proporsi 

paling rendah, bahkan ada buku yang tidak menyajikannya sama sekali.  

Analisis buku siswa untuk mata pelajaran IPA kelas VIII juga dilakukan oleh 

Wahyu dkk. (2016) yang mengungkapkan bahwa kategori sains sebagai pengetahuan 

sebesar 46,3%; kategori sains sebagai penyelidikan sebesar 30,2%; kategori sains 
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sebagai cara berpikir sebesar 19,5%; dan kategori interaksi sains, teknologi dan 

masyarakat mendapat proporsi yang paling sedikit, yakni 4,0%. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas penyajian buku teks pelajaran IPA yang tersedia masih didominasi 

oleh muatan sains sebagai pengetahuan (science as a body of knowledge). Analisis 

buku teks IPA lainnya juga dilakukan oleh Wilkinson (1999, hlm. 385) yang 

mengungkapkan bahwa mayoritas penyajian buku menekankan pada pengetahuan, 

dilanjutkan dengan sains sebagai penyelidikan, dan hanya sedikit pada sains sebagai 

cara berpikir. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi atau pengembangan bahan 

ajar yang memuat komponen-komponen literasi sains secara proporsional serta 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 

Suatu realita bahwa guru SMP/sederajat di Indonesia memiliki latar belakang 

pendidikan Fisika, Kimia, atau Biologi. Sementara itu, mengacu pada kurikulum 

2013, pembelajaran IPA dilakukan secara terpadu. Dengan kata lain, terdapat materi 

fisika, kimia, maupun biologi dalam porsi tertentu sesuai kurikulum. Hal ini 

menyebabkan guru cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai dengan penyajian 

materi dalam bahan ajar. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa interaksi antara siswa 

dan guru dibingkai oleh bahan ajar yang digunakan, umumnya disediakan oleh 

sekolah atau pemerintah (Chingos & Whitehurst, 2012, hlm. 4-5). Oleh karena itu, 

ketersediaan bahan ajar IPA terpadu memegang peranan yang penting dalam 

keterlaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Cara penyajian materi ajar dalam bahan ajar hendaklah juga memperhatikan 

gaya belajar siswa di samping keterpaduan pengetahuan dan keterampilan yang 

dilatihkan. Oleh karena itu diperlukan multirepresentasi konsep dalam menyajikan 

materi ajar sehingga siswa yang memiliki kesulitan dengan jenis representasi tertentu 

diharapkan tidak mengalami kesulitan untuk memahami materi. 

Fenomena yang disajikan dalam bahan ajar hendaklah fenomena yang dekat 

dengan siswa karena cenderung dapat lebih mudah dipahaminya. Sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Lang & Olson (2000, hlm. 222) bahwa bahan ajar IPA yang 

menyajikan permasalahan riil dan kontekstual akan mempermudah pelaksanaan 

pembelajaran IPA. Lebih lanjut, pendekatan berbasis konteks bertujuan untuk 

meningkatkan antusiasme dan motivasi siswa dalam mempelajari sains dengan 
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menyajikan konsep ilmiah sebagai isu sehari-hari (Baker dalam Ilhan et al., 2016, 

hlm. 3118). Hal ini berarti bahwa penyajian permasalahan yang dekat dengan 

kehidupan siswa dapat meningkatkan motivasi dan memudahkan siswa dalam 

memahami pengetahuan. Lebih lanjut, penyajian fenomena yang dikaitkan dengan 

interaksi sains dan teknologi diasumsikan akan memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa. Hal yang demikian diharapkan dapat disajikan melalui 

bahan ajar berorientasi literasi sains pada tema sistem penglihatan. 

Tema sistem penglihatan menarik perhatian karena berkaitan dengan isu saat 

ini tentang kebutuhan akan teknologi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa 

menghabiskan waktu lama, terutama dengan handphone; televisi; laptop; dan lain-

lain, sehingga tidak sedikit yang mengabaikan kesehatan mata mereka. Hal ini 

terutama terjadi pada anak-anak ketika bermain game maupun menonton televisi. 

Oleh karena itu, tema ini diasumsikan sesuai untuk meningkatkan literasi sains siswa. 

Selain itu, adanya pembelajaran tema sistem penglihatan diharapkan dapat memberi 

pemahaman kepada siswa untuk berupaya menjaga kesehatan mata. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, diperlukan penelitian dan 

pengembangan bahan ajar yang dapat mengembangkan keterampilan literasi sains 

siswa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang “Pengembangkan 

Bahan Ajar IPA Terpadu Tema „Sistem Penglihatan‟ untuk Meningkatkan Literasi 

Sains Siswa SMP”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana bahan ajar IPA terpadu tema sistem penglihatan 

yang dikembangkan dapat meningkatkan literasi sains siswa?” 

Agar penelitian lebih terarah, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik buku ajar IPA terpadu tema sistem penglihatan 

yang dikembangkan? 

2. Bagaimana kelayakan buku ajar IPA terpadu tema sistem penglihatan yang 

dikembangkan? 
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3. Bagaimana peningkatan literasi sains siswa antara sebelum dan sesudah 

menggunakan buku ajar yang dikembangkan? 

4. Bagaimana keefektifan buku ajar IPA terpadu yang dikembangkan dalam 

meningkatkan literasi sains siswa dibandingkan dengan buku ajar yang 

biasa digunakan di sekolah? 

5. Bagaimana respon siswa terhadap buku ajar IPA terpadu tema sistem 

penglihatan yang dikembangkan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar IPA 

terpadu tema “sistem penglihatan” yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dan secara empiris dapat meningkatkan literasi sains siswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan produk bahan 

ajar IPA terpadu tema “sistem penglihatan” yang berorientasi literasi sains. 

2. Secara praktis, produk berupa bahan ajar dari penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA 

jika berdasarkan uji memenuhi kriteria kelayakan bahan ajar. 

 

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Bahan ajar yang akan dihasilkan adalah buku ajar berorientasi literasi sains 

pada tema “sistem penglihatan”. Materi ajar memuat interaksi sains dan teknologi 

serta kegunaannya di masyarakat. Penyajian materi ajar dilengkapi dengan 

multimodus representasi untuk memfasilitasi siswa dengan berbagai gaya belajar 

ketika menggunakan bahan ajar. Dengan menggunakan bahan ajar ini diharapkan 

keterampilan literasi sains siswa pada materi yang berkaitan dengan tema “sistem 

penglihatan” pada pembelajaran IPA kelas VIII dapat ditingkatkan. 

  


