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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, dunia semakin bergantung pada teknologi dan sains sehingga 

memunculkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Selain itu, seseorang membutuhkan informasi yang ilmiah dan cara berpikir 

ilmiah dalam pengambilan keputusan atau pun menyelesaikan masalah. Bahkan 

bagi pemangku jabatan pemerintah, hal tersebut mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusannya atas kesejahteraan masyarakat ataupun dalam 

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sains atau teknologi. Permasalahan-

permasalahan tersebut di antaranya perihal pemanasan global, sumber energi yang 

terbaharukan dan sebagainya. Oleh karena itu, literasi sains sangat dibutuhkan 

untuk memahami permasalahan-permasalahan teknologi dan sains yang dihadapi 

masyarakat (Hazel & Trefil dalam Salamon, 2007, hlm. 6). 

Literasi sains menurut OECD (2016) didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan sains dan dengan ide-ide 

sains, sebagai warga negara yang reflektif. Adapun menurut National Research 

Council (1996), literasi sains yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai 

konsep ilmiah dan proses-prosesnya yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan, keikutsertaan dalam urusan kewarganegaraan dan kebudayaan dan 

produktivitas ekonomi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa literasi 

sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains ataupun konsep ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pemerintah pun sudah menekankan dalam permendikbud nomor 20 tahun 

2016 untuk dimensi pengetahuan di mana siswa harus memiliki pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan mampu mengaitkan hal tersebut ke dalam konteks 

diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar dirinya sampai ke 

tingkat internasional. 

Dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah 

disebutkan di atas menunjukkan bahwasanya peserta didik harus mempunyai 
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kemampuan literasi sains. Akan tetapi, hasil studi PISA dalam hal kemampuan 

literasi sains dari tahun 2009-2015 menunjukkan tidak terjadi peningkatan 

signifikan pada pencapaian literasi Sains Siswa Indonesia sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1  

 Pencapaian Kemampuan Literasi Sains Siswa Indonesia  

Tahun 
Rerata 

Skor 
Peringkat 

Jumlah Negara yang 

mengikuti 

2009 383 59 65 

2012 382 64 65 

2015 403 62 69 

(OECD, 2010, 2014, 2016) 

Di samping itu, pencapaian hasil literasi sains erat kaitannya dengan 

proses pembelajaran yang dialami siswa di kelas. Berdasarkan hasil observasi 

yang peneliti lakukan di salah satu SMP di kabupaten Bandung Barat, 

pembelajaran yang dilaksanakan menyertakan kegiatan-kegiatan dengan beberapa 

demonstrasi dan dilanjutkan dengan siswa menulis apa yang tertulis di papan tulis 

atau penjelasan guru di buku catatan. Selain itu, setelah pematerian selesai 

dilaksanakan, siswa diberikan soal-soal latihan untuk melihat sejauh mana siswa 

memahami materi yang telah diajarkan. Dari hasil kegiatan pembelajaran di kelas, 

tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan 

yang diberikan. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa yang masih rendah yaitu 

43,5% dari sejumlah siswa belum melewati nilai KKM. 

Permasalahan yang dialami tersebut terjadi, salah satunya disebabkan 

siswa yang tidak dapat memahami konsep ataupun siswa belum mampu untuk 

menghubungkan konsep-konsep yang telah diterimanya. Pemahaman konsep 

siswa yang masih kurang ini berkaitan dengan pembelajaran yang cenderung 

mendorong siswa untuk terus-menerus menerima informasi tanpa adanya refleksi 

diri. Hal ini terlihat dari kegiatan siswa yang mencatat apa yang telah ditulis oleh 

guru di papan tulis. Oleh karena itu, guru memerlukan pendekatan pembelajaran 

yang dapat membantu siswa untuk mengkonstruksi pemahaman siswa dan 

merefleksi dirinya sendiri mengenai yang telah didapatkan setelah pembelajaran 

serta dapat membuat siswa untuk memahami sains dengan bahasanya sendiri.  
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Pada saat pembelajaran di dalam kelas, siswa sedang membangun 

pengetahuannya dengan melakukan proses berpikir yang mengolah informasi-

informasi baru, yang diterimanya baik melalui dengan kegiatan mendengar, 

membaca, melakukan eksperimen dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kuswana (2010) 

menyatakan bahwa proses berpikir merupakan peristiwa mencampur, 

mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, 

persepsi-persepsi, dan pengamalan sebelumnya. Di satu sisi, pendekatan 

kognitivis melihat kegiatan menulis sebagai kegiatan berpikir dikarenakan 

kegiatan menulis melibatkan pencarian ide dalam memori jangka panjang yang 

kemudian diseleksi dan diorganisir kemudian secara kontinu dipantau translasinya 

ke dalam teks sampai ke proses revisi (Tynjälä et al, 2001, hlm. 1).  

Sebuah tulisan yang efektif tidak hanya mengkomunikasikan apa yang 

siswa telah pelajari secara ilmiah dan secara retoris dengan gaya yang baik tetapi 

juga membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya tentang konsep 

sains (Gunel, et al., 2009, hal. 354).  Menurut Langer dan Applebee (dalam 

Tynjälä et al, 2001, hlm. 11), kata-kata yang telah ditulis dapat memungkinkan 

untuk merefleksi ide-ide yang telah dituangkan ke dalam kata-kata dan 

merevisinya. Selain itu, di dalam kelas diperlukan pembelajaran yang dapat 

mengintegrasikan bahasa ilmiah (sains) dengan bahasa siswa sehari-hari sehingga 

siswa familiar dengan istilah-istilah materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini 

diperlukan untuk seseorang yang berliterasi sains agar bisa mengomunikasikan 

ide-idenya melalui tulisan atau lisan.  

Berdasarkan pada hal-hal di atas, proses berpikir ini dapat dilalui dengan 

cara menulis. Menulis juga telah dikenal sebagai alat yang baik bagi siswa untuk 

dapat mengomunikasikan pemahamannya dan menunjukkan kemampuan literasi 

sainsnya. Oleh karena itu, agar siswa dapat merefleksi diri mengenai sejauh mana 

pemahaman konsep mereka atas suatu materi tertentu dengan menggunakan 

pendekatan Writing to learn. Pendekatan writing to learn merupakan pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan kegiatan menulis dalam pembelajarannya. Di saat 

siswa tidak dapat menjelaskan suatu konsep, siswa akan mencari tahu kembali 

atau mulai mencoba untuk me-review kembali dan menemukan hubungan antara 
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konsep-konsep yang telah diterimanya pada saat siswa ditugaskan untuk menulis. 

Dengan menulis, siswa pun belajar untuk menuangkan pemahamannya terhadap 

sains dalam tulisan dengan bahasanya sendiri. Sebagaimana yang ditemukan oleh 

Arons (Salamon, 2007, hlm. 11), banyak siswa bisa memahami konsep tertentu 

hanya dengan pembelajaran (instruksi) one-on-one dan dibimbing untuk 

menuangkannya ke dalam bahasa sendiri. Selain itu, Salamon (2007, hlm. 11) 

menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan literasi sains, diperlukan kegiatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aspek hakikat sains. Misalnya, jika siswa 

dengan diberikan tugas menulis yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya 

suatu fenomena maka siswa akan belajar untuk mengumpulkan dan mengevaluasi 

informasi secara ilmiah dengan mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dan 

valid dalam menjelaskan fenomena bersangkutan.  

Di samping hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam 

permendikbud no 103 tahun 2014 dikatakan bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah harus merupakan suatu proses pengembangan potensi dan 

pembangunan karakter setiap peserta didik yang dapat memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi lebih terasah 

dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karenanya, salah satu potensi yang dapat 

dikembangkan di sekolah diantaranya yaitu kemampuan menulis yang kelak 

seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya 

dalam menulis dan bagaimana mengembangkan kreativitas siswa dalam 

menjelaskan suatu materi dengan bahasanya sendiri. Selain berguna untuk siswa, 

tulisan yang telah dibuat oleh peserta didik dapat dijadikan bahan refleksi bagi 

guru dalam melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sedang 

dipelajarinya.  

Terdapat banyak kombinasi jenis tugas menulis yang dapat di gunakan 

selama pembelajaran sebagaimana yang telah dimodelkan oleh Hand & Prain 
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(1996). Yang telah diterapkan diantaranya dilakukan oleh Atasoy (2013) yang 

berfokus pada peningkatkan pemahaman konsep dalam materi elektrostatis. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait implementasi pendekatan writing to learn dengan judul 

“PENGGUNAAN PENDEKATAN WRITING TO LEARN DALAM 

MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA SMP PADA MATERI CAHAYA DAN 

ALAT OPTIK” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana pengaruh penggunaan Pendekatan 

WTL dalam meningkatkan literasi sains siswa SMP pada materi Cahaya dan Alat 

Optik?” 

Adapun pertanyaan penelitian yang lebih rinci yaitu: 

 Bagaimana peningkatan literasi sains siswa SMP pada materi Cahaya & Alat 

Optik yang pembelajarannya menggunakan pendekatan WTL dengan siswa 

yang belajar tanpa menggunakan pendekatan WTL? 

 Apakah terdapat perbedaan peningkatan literasi sains di antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pendekatan WTL dengan siswa yang 

pembelajarannya tidak mengunakan pendekatan WTL? 

 Bagaimanakah hubungan kualitas tugas menulis siswa dengan peningkatan 

literasi sains? 

 Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

pendekatan WTL dan literasi sains? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 

masalah, antara lain: 

1. Penelitian dilakukan pada materi CAHAYA DAN ALAT OPTIK dengan 

kompetensi dasar yaitu “Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan 
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bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia, dan 

prinsip kerja alat optik” 

2. Terdapat empat aspek saling berhubungan yang diukur dalam literasi sains 

berdasarkan OECD (2016) yaitu konteks, pengetahuan (knowledge), 

kompetensi, dan sikap. Pada penelitian ini, peningkatan literasi sains diukur 

dari tiga aspek, yaitu: 

 Konteks, berkaitan dengan pribadi dan lokal/nasional, lingkungan.  

 Pengetahuan, berkaitan dengan materi Cahaya dan Alat Optik; dan 

 Kompetensi berupa: 

1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah  

2. Mengevaluasi dan mendesain penyelidikan yang ilmiah 

3. Menginterpretasi data dan fakta secara ilmiah 

 

1.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini 

adalah pendekatan Writing To Learn. Variabel terikat adalah literasi sains. 

Penjelasan masing-masing variabel seperti berikut. 

 Pendekatan Writing To Learn merupakan pendekatan pembelajaran yang di 

dalamnya melibatkan kegiatan menulis. Pendekatan WTL dilakukan dengan 

memberikan tugas menulis yang merujuk kepada model yang diajukan oleh 

Hand & Prain (1996) dengan berdasarkan pada lima unsur yaitu topik, 

tipe/genre, tujuan, audiens, dan metode produksi tulisan. Tugas ini diberikan 

setelah pemberian atau pembelajaran materi cahaya dan alat optik di dalam 

kelas. Adapun dalam penyelesaian tugas ini digunakan writing process 

approach. Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan Writing To 

Learn dilihat dari lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran yang diisi 

oleh dua atau lebih pengamat saat mengamati proses pembelajaran. Di 

samping itu, tugas menulis yang telah dibuat siswa diberikan nilai 

menggunakan rubrik tugas menulis dan dikorelasikan dengan peningkatan 

literasi sains siswa yang dihitung menggunakan korelasi Kendall Tau. 
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 Literasi sains dalam penelitian ini mengacu pada OECD (2016) yaitu 

kemampuan untuk terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan sains dan 

dengan ide-ide sains, sebagai warga negara yang reflektif. Adapun seseorang 

yang mempunyai kemampuan literasi sains (melek sains) bersedia untuk 

terlibat dalam wacana yang berkaitan dengan sains dan teknologi, yang 

membutuhkan kompetensi-kompetensi berikut ini: 

1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah  

2. Mengevaluasi dan mendesain penyelidikan yang ilmiah 

3. Menginterpretasi data dan fakta secara ilmiah 

Kemampuan literasi sains siswa diukur dengan menggunakan tes berupa 

pilihan ganda dan uraian yang dibuat dengan mengacu pada OECD (2016). 

Tes tersebut diberikan di awal pembelajaran materi cahaya dan alat optik 

(pretest) dan di akhir pembelajaran (post-test) kepada dua kelompok yaitu satu 

kelas eksperimen (satu kelas siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pendekatan WTL) dan satu kelas kontrol (tanpa menggunakan pendekatan 

WTL). Hasil dari pretest dan post-test tersebut diolah menggunakan n-gain 

(Hake, 1998) untuk mengetahui peningkatan literasi sains siswa, dan 

menggunakan effect size dengan rumusan Cohen’s d (Walker, 2008) untuk 

mengetahui perbedaan peningkatan literasi sains antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari  pembelajaran yang 

menggunakan Pendekatan WTL dalam meningkatkan literasi sains siswa SMP 

pada materi CAHAYA DAN ALAT OPTIK.  

Adapun tujuan khususnya yaitu: 

 Mengetahui peningkatan literasi sains siswa SMP pada materi Cahaya & Alat 

Optik yang pembelajarannya menggunakan pendekatan WTL dengan siswa 

yang belajar tanpa menggunakan pendekatan WTL 
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 Mengetahui perbedaan peningkatan literasi sains di antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pendekatan WTL dengan siswa yang 

pembelajarannya tidak mengunakan pendekatan WTL 

 Mengetahui hubungan kualitas tugas menulis siswa dengan peningkatan 

literasi sains 

 Mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

pendekatan WTL dan literasi sains. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan hasil yang didapatkan, diharapkan penelitian yang telah dilakukan 

dapat membantu memberikan bukti empirik tentang manfaat pendekatan writing 

to learn dalam kegiatan belajar mengajar fisika dan dapat digunakan sebagai 

pendukung atau bahan rujukan dalam  mengajar untuk meningkatkan literasi sains 

siswa pada materi Cahaya dan Alat Optik ataupun penelitian sejenis.  


