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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Literasi saintifik adalah pengetahuan dan cara-cara saintifik 

yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan serta 

pengambilan keputusan. Pengertian tersebut berdasarkan beberapa 

pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa literasi 

saintifik adalah kemampuan untuk terlibat dengan isu ilmu 

pengetahuan, gagasan sains, juga sebagai warga yang reflektif 

(OECD, 2016) dan berdasarkan Programme for International 

Student Assessment (PISA) mendefinisikan literasi saintifik sebagai 

kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk 

mengidentifikasi pertanyaan dan untuk menarik kesimpulan 

berbasis bukti untuk memahami dan membantu membuat 

keputusan. Saat ini sains dan teknologi berkembang dengan sangat 

cepat. Dan pada tahun 2025-2035, negara Indonesia mendapat 

kesempatan emas demografi yaitu meningkatnya jumlah usia 

produktif hingga mencapai 70 persen. Untuk menunjang hal 

tersebut, sebaiknya siswa di Indonesia tidak hanya dibekali 

kemampuan dalam menyelesaikan tugas namun dibekali juga 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan di masyarakat modern (Vieira, 2014). Hal ini 

menyiratkan pentingnya melatihkan kompetensi literasi saintifik 

yang memungkinkan siswa untuk bisa memiliki pengetahuan dan 

keterampilan ilmiah serta  proses yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan 

kewarganegaraan dan budaya, serta produktivitas ekonomi 

(National Research Council, 1996). Sehingga, literasi saintifik 

perlu dilatihkan untuk semua orang karena tingkat pembangunan 

bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang peristiwa dan 

kejadian di lingkungan (Gbamanja dalam Adolphus, dkk., 2012).  
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Pentingnya melatihkan kompetensi literasi saintifik ini 

menyebabkan perubahan arah kebijakan dalam pembelajaran sains 

yaitu pendidik perlu mempersiapkan generasi yang memiliki 

keterampilan baik soft skill maupun hard skill bagi siswa dari 

tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Astuti, 2016). 
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Selain itu, Miller (dalam Hobson, 2008) mengemukakan bahwa 

literasi saintifik merupakan tingkat pemahaman sains dan teknologi 

yang dibutuhkan dalam masyarakat industri dan modern. Oleh 

karena itu, negara-negara maju seperti Republik Rakyat Tiongkok 

(RRT) dan Korea Selatan telah menjadikan literasi saintifik sebagai 

program negara untuk mendongkrak kekuatan dan keterampilan 

dalam sains (Novili, dkk., 2017). Begitu pula dengan Indonesia, 

kurikulum di Indonesia yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum 

nasional, pada kurikulum nasional ini tidak membebankan siswa 

pada penguasaan konten tapi lebih berorientasi pada kemampuan 

essensial yang diperlukan semua warga untuk membangun negara 

yang lebih baik, kemampuan yang diperlukan yaitu literasi saintifik 

dan keterampilan abad 21 (Permendikbud, 2016:3).  

Berdasarkan hasil PISA (Programme for International Student 

Assessment) 2015 bahwa kemampuan literasi saintifik Indonesia 

memperoleh nilai dengan rata-rata 403, hasil yang diperoleh ini 

masih di bawah rata-rata OECD yaitu 493 dan menunjukan bahwa 

siswa Indonesia 42,3% berada pada level 1 (below Level 2), dan 

hanya 0,8% yang berada pada level 5 atau 6 (OECD, 2016). Fakta 

dari hasil observasi di salah satu SMA di Kota Bandung, yaitu guru 

mengarahkan siswa untuk menganalisis fenomena sains yang 

terdapat pada mesin motor dengan memberikan beberapa 

pertanyaan, setelah itu guru mengarahkan siswa untuk menjelaskan 

bahwa pada mesin motor terdapat kalor masukan dengan suhu 

tinggi yang diubah menjadi usaha dan kalor buangan. Dari hasil 

observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru sudah mulai 

melatihkam kompetensi literasi saintifik siswa pada aspek 

menjelaskan fenomena ilmiah,  namun guru belum melatihkan 

aspek mengevaluasi dan merancang penelitian ilmiah, serta 

menginterpretasi data dan bukti ilmiah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian profil kompetensi literasi saintifik di lima sekolah di 

Kota Bandung yang menunjukkan bahwa sebanyak 54.6% siswa 

sudah mampu menjelaskan fenomena ilmiah dengan jelas, 

sejumlah 53.2% siswa dapat mengevaluasi dan merencanakan 

penelitian ilmiah, dan 49% siswa dapat menginterpretasi data dan 

bukti ilmiah (Utari, 2015). Hasil ini menujukkan perlu 

dikembangkan kembali cara-cara melatihkan kompetensi literasi 

saintifik, terutama pada aspek menginterpretasi data dan bukti 

ilmiah yang memiliki nilai terendah dibanding domain kompetensi 

yang lain. 
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 Menurut Utari, dkk. (2015) untuk menghasilkan generasi yang 

berliterasi, pengajaran sains tidak cukup hanya disampaikan 

melalui pemberian informasi saja, tetapi peran mengajaran sains 

diharapkan dapat memberikan ruang untuk  mengajarkan cara-cara 

yang dipandang penting tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa kompetensi literasi saintifik 

siswa di Indonesia memang masih rendah, sehingga diperlukan 

kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi 

literasi saintifik. Mengenai masalah ini, peran guru menjadi 

penting dalam mengembangkan kemampuan literasi saintifik 

melalui pembelajaran berbasis inquiry (penyelidikan) di sekolah 

dan di masyarakat (Sikas, 2017). Dan berdasarkan penelitian 

sebelumnya bahwa menggunakan laboratorium pembelajaran 

strategi inquiry dapat meningkatkan literasi saintifik siswa 

(Gormally, 2009). Namun, siswa di Indonesia memiliki kesulitan 

dalam pembelajaran dengan proses inquiry, karena tidak memiliki 

pengetahuan awal yang cukup (Utari, 2015). 

Hasil penelitian Fang dan Wei (2010) menunjukan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan inquiry-based reading dapat 

lebih membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi literasi 

saintifik dibandingkan dengan menggunakan inquiry-based plus. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menerapkan model 

pembelajaran inquiry yang dilengkapi dengan pemberian teks 

reading infusion sebagai informasi pendukung proses inquiry. 

Luaran yang diharapkan adalah siswa memiliki kompetensi literasi 

saintifik yang dapat digunakan dalam membuat keputusan atas 

masalah yang terjadi di masyarakat yang dapat bermanfaat bagi 

dirinya dan kesejahteraan lingkungannya. Mengingat gambaran 

permasalahan diatas maka penelitian yang berjudul Penerapan 

Model Pembelajaran Inquiry with Reading Infusion untuk 

Meningkatkan Kompetensi Literasi Saintifik Siswa SMA pada 

Topik Alat Optik dipandang perlu untuk dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

peningkatan kompetensi literasi saintifik siswa pada topik alat 

optik dengan menggunakan inquiry with reading infusion di 

SMA?” 
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Rumusan masalah di atas dapat dikembangkan menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan kompetensi literasi saintifik siswa 

SMA pada topik alat optik melalui penerapan model 

pembelajaran inquiry with reading infusion? 

2. Bagaimana keterlaksanaan penerapan model pembelajaran 

inquiry with reading infusion dalam pembelajaran siswa SMA 

pada topik alat optik? 

3. Bagaimana korelasi antara reading infusion dengan kompetensi 

literasi saintifik? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Inquiry  

Model pembelajaran inquiry penting untuk pemahaman 

mendalam tentang sains yang bukan hanya cara mengajar sains 

secara efektif tapi bisa menjadi cara untuk mengajari siswa 

cara belajar yang lebih luas, mengembangkan pemahaman 

pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis 

menggunakan pengetahuan sebelumnya (Sikas, 

2017). Terdapat beberapa tahapan pembelajaran pada proses 

pembelajaran inquiry tersebut yaitu pertama orientation, 

conceptualization, investigation, conclusion, dan terakhir 

project. Dengan penerapan proses pembelajaran berbasis 

penyelidikan (inquiry) guru dapat melatihkan kompetensi 

literasi saintifik siswa sehingga nantinya kompetensi literasi 

saintifik siswa akan meningkat. Untuk melihat keterlaksanaan 

proses pembelajaran inquiry dapat menggunakan instrumen 

lembar observasi. 

2. Reading Infusion 

Reading infusion merupakan sebuah bacaan yang 

mempunyai keistimewaan dalam strategi pemahaman dan 

kegunaan teks bacaan, gagasan pengajaran membaca di bidang 

konten seperti sains tidak perlu usaha baru (Artley, 1944 

dalam Fang, 2010) tetapi dengan cara mengoperasionalkan ide 

yang berfokus pada strategi pemahaman bacaan dan domain 

pengetahuan melalui kosa kata atau konsep yang terkait. 

Reading infusion ini merupakan tugas awal berupa teks bacaan 

dan pertanyaan yang diberikan ke siswa yang berfungsi untuk 
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memberikan pengetahuan awal terkait konsep yang akan 

dipelajari. 

3. Kompetensi Literasi Saintifik 

Literasi saintifik adalah pengetahuan dan pemahaman 

konsep ilmiah serta  proses yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan 

kewarganegaraan dan budaya, serta produktivitas ekonomi 

(National Research Council, 1996). Pada saat ini literasi 

saintifik selalu menjadi tujuan dalam pendidikan sains 

(Wenning, 2006), terdapat empat domain penilaian dalam 

literasi saintifik yaitu domain konteks, pengetahuan, sikap, dan 

kompetensi. Pada penelitian ini yang akan diukur yaitu 

peningkatan kompetensi literasi saintifik siswa yang terdiri 

dari aspek menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan 

merancang penelitian ilmiah, serta menginterpretasi data dan 

bukti ilmiah dengan menggunakan instrument tes literasi 

saintifik yang diberikan ketika pre-test dan post-test dan 

kemudian instrument test dianalisis menggunakan t-test. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan sebelumnya adalah mengetahui peningkatan 

kompetensi literasi saintifik siswa di SMA dengan diterapkannya 

pembelajaran menggunakan Inquiry with Reading Infusion. 

Adapun tujuan khusus penelitian adalah untuk mendapatkan 

gambaran tentang, 

1. peningkatan kompetensi literasi saintifik siswa SMA pada topik 

alat optik dengan diterapkannya model pembelajaran inquiry 

with reading infusion; 

2. keterlaksanaan penerapan model pembelajaran inquiry with 

reading infusion dalam pembelajaran siswa SMA pada topik 

alat optik; 

3. korelasi antara reading infusion dengan kompetensi literasi 

saintifik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran inquiry 

with reading infusion ini akan memberikan informasi mengenai 

upaya untuk meningkatkan kompetensi literasi saintifik dengan 
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menggunakan kegiatan pembelajaran tersebut, adapun manfaat 

penelitian ini adalah:   

1. Dari segi teori, penelitian ini bermanfaat untuk dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian berikutnya atau 

dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan solusi 

pendidikan yang lebih baik. 

2. Dari segi praktik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan terkait 

kurangnya fasilitas untuk melatihkan kompetensi literasi 

saintifik.  

3. Dari segi isu, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan yang 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidik 

yang ada di dalamnya dan dapat dipertimbangkan untuk 

diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai salah satu solusi 

terhadap permasalahan pendidikan. 

 

F.  Struktur Organisasi Skripsi 

1. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang penelitian yang membahas tentang hal-hal yang 

mendasari pelaksaan penelitian; rumusan masalah; batasan 

masalah yang meliputi tingkatan inquiry, reading infusion, 

aspek-aspek kompetensi literasi saintifik, dan topik alat optik 

yang akan digunakan dalam penelitian ini; tujuan penelitian; 

manfaat penelitian; dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II merupakan bagian kajian pustaka terhadap variabel-

variabel penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah pada bab I yaitu penelitian terkait, model inquiry with 

reading infusion,  kompetensi literasi saintifik, kaitannya 

antara variabel-variabel yang telah disebutkan, dan cara 

melatihkan kompetensi literasi saintifik melalui materi alat 

optik. 

3. Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas desain 

penelitian; populasi dan sampel penelitian; instrumen 

penelitian; prosedur penelitian; teknik pengolahan data dan 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

4. Bab IV terdiri dari dua hal utama yaitu temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data sesuai 

dengan rumusan masalah yang dijelaskan pada Bab I dan 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 
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5. Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari simpulan, 

implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian serta implikasi dan 

rekomendasi untuk para pembuat kebijakan, para pengguna 

penelitian yang bersangkutan, para peneliti berikutnya yang 

berminat melanjutkan penelitian, dan pemecahan masalah di 

lapangan. 

 


