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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era pesatnya arus informasi dewasa ini, pendidikan sains berpotensi 

besar dan berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas yang cakap dalam bidangnya, mampu menumbuhkan kemampuan 

berpikir logis dan kreatif, kemampuan memecahkan masalah, bersifat kritis, 

menguasai teknologi, adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman 

(Mudzakir, 2005). Dalam lingkup yang lebih kecil tinjauan terhadap prestasi 

siswa-siswi Indonesia dapat dijadikan acuan. Namun berdasarkan hasil studi 

komparatif yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) melalui program PISA (Programme for International 

Student Assessment) untuk anak usia 15 tahun, Indonesia memperoleh hasil yang 

tidak memuaskan. Selama ini Indonesia telah empat kali berpartisipasi dalam 

penelitian tersebut. Namun belum pernah memperoleh hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil penelitian PISA nilai rata-rata literasi sains di Indonesia 

masih tergolong rendah. Nilai rata-rata sains tersebut yaitu 371 pada tahun 2000, 

382 pada tahun 2003, dan 393 pada tahun 2006. Hasil ini menunjukkan perbedaan 

yang sangat signifikan dengan rerata internasional yang mencapai skor 500. 

Penyebab rendahnya literasi sains siswa Indonesia disebabkan beberapa hal lain 

yaitu: pembelajaran yang bersifat terpusat pada guru (teacher centered), 

rendahnya sikap positif siswa dalam mempelajari sains, terdapat beberapa 

kompetensi dasar yang tidak disukai oleh responden (siswa) terkain konten, 

proses dan konteks (Sumartati, 2010). Terkait beberapa penyebab rendahnya 

literasi sains siswa SMP dapat dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah 

ini. Seperti halnya yang pernah diungkapkan Ekohariadi dalam Jurnal Pendidikan 

Dasar vol: 10 no 1 tahun 2009 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi 

literasi sains siswa Indonesia berusia 15 tahun menyatakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan sains siswa dengan cara melakukan kegiatan yang 
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efisien. Guru harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 

menyajikan tema yang menarik perhatian siswa. Selain itu berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hendriyani dalam makalah penelitian yang 

berjudul Pengaruh pembelajaran IPA terpadu terhadap pengembangan literasi 

sains siswa SMPN 3 Cimahi dan SMPN 1 Lembang menyatakan bahwa 

pembelajaran IPA terpadu sangat berpengaruh pada hasil literasi sains siswa. Hal 

ini didasarkan pada hasil penelitian mengenai beberapa aspek dalam literasi sains 

siswa serta sikap siswa dalam pembelajaran IPA Terpadu. Siswa memberikan 

respon positif 96,45 % mengenai kemudahan dalam mengidentifikasi pertanyaan 

yang di ajukan guru maupun teman jika pembelajaran dilakukan secara terpadu. 

Pembelajaran IPA terpadu ditujukan agar pengetahuan yang diterima siswa 

tidak terpisah-pisah. IPA terpadu  terdiri dari fisika, kimia, biologi dan ilmu 

pengetahuan bumi dan antariksa (earth and space science). Pengetahuan yang 

terpisah-pisah mengakibatkan siswa sulit untuk menghubungkan fenomena dalam 

kehidupan dengan konsep yang mereka pelajari. Manfaat lain yang didapat 

melalui pembelajaran terpadu ialah dengan menggabungkan berbagai bidang 

kajian akan terjadi penghematan waktu, karena ketiga bidang tersebut (energi dan 

perubahannya, materi dan sifatnya, makhluk hidup dan proses kehidupan) dapat 

dibelajarkan sekaligus. Tumpang tindih materi juga dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan.  

Fakta yang diperoleh di lapangan sangat berbeda dengan pembelajaran IPA 

yang  semestinya dilaksanakan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

tiga orang guru mata pelajaran IPA di dua sekolah yang berbeda di peroleh 

informasi bahwa guru mengalami kesulitan dalam menentukan tema pembelajaran 

IPA terpadu. Hal yang sama juga dialami ketika peneliti sedang melaksanakan 

PLP (Program Latihan Profesi) di salah satu SMP swasta di Bandung. Sangat sulit 

untuk menerapkan IPA terpadu dengan kendala yang sama yaitu penentuan tema. 

Tema yang diambil haruslah tema yang kontekstual dan dapat menarik minat 

siswa untuk belajar. Pembelajaran IPA di sekolah hanya berorientasikan hafalan 

saja. Guru lebih banyak fokus mengejar penyelesaian materi ajar sehingga tidak 

memperhatikan literasi sains siswa. Selain itu minat siswa untuk membaca juga 



3 
 

Julia Artati, 2013 
Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP Dalam Pembelajaran Ipa Terpadu Pada Tema Cuaca 
Ekstrim 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sangat kurang. Hal ini terbukti dari keterangan guru matapelajaran IPA yang 

diwawancarai.   

Penentuan tema pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan salah 

satu model terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty yaitu model webbed. Tema 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah cuaca ekstrim. Tema cuaca ekstrim 

dapat menghubungkan beberapa kompetensi dasar beberapa mata pelajaran IPA.  

Cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini melanda beberapa wilayah di belahan 

dunia dan di Indonesia secara khususnya dapat dijadikan tema dalam 

pembelajaran IPA terpadu. Tema cuaca ekstrim merupakan tema yang faktual. 

Selain itu dampak cuaca ekstrim yang di alami manusia menjadi salah satu materi 

yang banyak dibahas seperti penyakit yang muncul akibat cuaca ekstrim. Bencana 

banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan 

cuaca ekstrim. Pengambilan tema ini didasarkan pertimbangan bahwa fenomena-

fenomena yang terjadi selama cuaca ekstrim dapat menarik minat siswa dalam 

pembelajaran. Analisis literasi sains siswa SMP dibutuhkan untuk melihat 

bagaimana keadaan literasi sains siswa saat ini. Oleh karena itu peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis kemampuan literasi sains siswa 

SMP dalam pembelajaran IPA terpadu pada tema cuaca ekstrim”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rendahnya literasi sains siswa SMP di Indonesia dapat disebabkan beberapa 

faktor. Gambaran literasi sains siswa SMP dibutuhkan untuk melihat sejauh mana 

literasi sins siswa SMP di Indonesia saat ini. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah secara umum 

adalah: 

“Bagaimana analisis kemampuan literasi sains siswa SMP dalam pembelajaran 

IPA terpadu pada tema cuaca ekstrim ?” 

Untuk lebih mengarahkan penelitian maka rumusan masalah diatas dijabarkan 

menjadi beberapa pertanyaan penelitian berikut ini: 

1. Bagaimana analisis kemampuan literasi sains siswa SMP pada aspek 

kompetensi (competencies) ? 
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2. Bagaimana analisis kemampuan literasi sains siswa SMP pada aspek sikap 

(attitude) ? 

3. Bagaimana analisis kemampuan literasi sains siswa SMP pada aspek 

konteks (context) ? 

4. Bagaimana analisis kemampuan literasi sains siswa SMP pada aspek 

pengetahuan (knowledge) ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti maka perlu 

dijelaskan batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran IPA terpadu yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

model jaring laba-laba atau Webbed. 

2. PISA yang menjadi acuan adalah PISA 2006, yang menitik beratkan 

penelitiannya pada literasi sains. Tema cuaca ekstrim yang diambil 

berkaitan dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia.   

Penggunaan konteks (context) berdasarkan PISA 2006 yang diteliti dalam 

penelitian ini hanya meliputi konteks berikut ini: Lapisan ozon, ikan asin, 

kebakaran hutan, penyakit, dan awan. 

Aspek pengetahuan ( knowledge) berdasarkan PISA 2006  yang digunakan 

meliputi pengetahuan siswa mengenai: perubahan wujud zat (physics 

system), atmosfer bumi (earth and space system), biosfer (living system ), 

penyakit (living system), populasi (living system), biodiversiti (living 

system). 

Aspek kompetensi (competencies) yang digunakan yaitu: 

a) Mengidentifikasi kata kunci untuk mencari informasi ilmiah; b) 

Menerapkan pengetahuan sains pada situasi-situasi yang diberikan; c) 

Mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena secara ilmiah dan 

memprediksi perubahan; d) Mengidentifikasi deskripsi, penjelasan dan 

prediksi yang tepat; e) Menafsirkan bukti ilmiah dan mengomunikasikan 

simpulan; f) Mengidentifikasi asumsi, bukti dan alasan dibalik 



5 
 

Julia Artati, 2013 
Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP Dalam Pembelajaran Ipa Terpadu Pada Tema Cuaca 
Ekstrim 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kesimpulan; g) Menanggapi implikasi (dampak) sosial dalam 

perkembangan sains dan teknologi. 

Aspek sikap (attitude) yang digunakan terdiri dari: 

a)Menunjukkan rasa keingintahuan terhadap sains dan isu-isu yang 

berkaitan dengan sains; b) Menunjukkan kemauan untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan ilmiah dan kemampuan menggunakan sejumlah 

sumber dan metode; c) Mendukung  penggunaan informasi faktual dan 

eksplanasi; d) Menyatakan kebutuhan kebutuhan logika dan proses yang 

yang hati-hati dalam menyimpulkan; e) Menunjukkan rasa bertanggng 

jawab secara personal untuk memelihara lingkungan; f) Menunjukkan 

kepedulian pada dampak lingkungan akibat perilaku manusia; g) 

Menunjukkan kemauan untuk mengambil sikap menjaga sumber daya 

alam. 

3. Tema cuaca ekstrim yang diangkat dalam penelitian ini antara lain musim 

dingin yang ekstrim di eropa utara pada awal tahun 2012, hujan es, banjir, 

kebakaran hutan, suhu udara yang sangat tinggi di beberapa daerah di 

Indonesia. 

4. Kemampuan literasi sains yang dianalisis diperoleh melalui tes tertulis 

berbentuk pilihan ganda dan uraian.  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan literasi sains siswa SMP 

dalam pembelajaran IPA terpadu pada tema cuaca ekstrim. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah: 

1. Memberikan gambaran literasi sains siswa SMP saat ini. 

2. Menjadi bahan referensi untuk memudahkan peneliti selanjutnya yang 

ingin membahas mengenai literasi sains. 
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3. Memberikan pengalaman belajar IPA terpadu kepada siswa mengenai 

cuaca ekstrim.  

4. Menjadi bahan pertimbangan guru mata pelajaran IPA dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu di kelas. 

 

1.6 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah literasi sains siswa SMP dan 

pembelajaran IPA terpadu. 

 

1.7 Definisi Operasional  

1. Pembelajaran IPA terpadu  

Pembelajaran IPA terpadu merupakan pembelajaran dengan 

menghubungkan suatu mata pembelajaran dengan beberapa mata pelajaran lain. 

Untuk menghubungkan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya 

digunakan suatu tema yang berhubungan dengan materi belajar pada mata 

pelajaran lain.  

Untuk mengukur keterlaksanaan pembelajaran IPA terpadu dengan tema 

cuaca ekstrim, selama proses pembelajaran berlangsung observer menilai 

keterlaksanaan pembelajaran melalui lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran.  

 

2. Literasi Sains  

Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk 

mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti 

dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan 

yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia.  

 

Konteks (Context)  

Konteks merupakan area aplikasi konsep-konsep sains. Untuk 

menganalisis konteks digunakan soal pilihan ganda dan uraian sebanyak 19 soal. 

Persentase keberhasilan setiap konteks diperoleh dari banyaknya siswa yang 
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menjawab benar pada setiap konteks. Konteks yang terdapat dalam soal-soal 

literasi sains yang digunakan adalah lapisan ozon, ikan asin, kebakaran hutan, 

penyakit dan awan. 

Pengetahuan (Knowledge)  

Pengetahuan merupakan pemahaman dasar sains yang dimiliki siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan sains. Untuk menganalisis pengetahuan yang 

dimiliki siswa digunakan soal yang sama seperti halnya pada aspek konteks. 

Berjumlah 19 soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian. Persentase 

yang diperoleh merupakan persentase banyaknya siswa yang menjawab benar 

pada sub-pengetahuan yang di gunakan pada tiap soal. Pengetahuan yang 

terdapat pada soal literasi sains adalah perubahan wujud zat (physics system), 

atmosfer bumi (earth and space system), biosfer (living system ), penyakit (living 

system), populasi (living system), biodiversiti (living system). 

 

Kompetensi (Competencies)  

Kompetensi merupakan aspek utama dalam literasi sains. Untuk 

menganalisis kompetensi siswa digunakan soal yang berjumlah 19 dengan 

rincian 11 soal uraian dan 8 soal pilihan ganda. Kompetensi yang dianalisis 

meliputi mengidentifikasi isu-isu ilmiah, menjelaskan fenomena-fenomena 

ilmiah dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. 

 

Sikap (Attitudes)  

Sikap merupakan aspek literasi sains yang mendukung untuk menganalisis 

bagaimana ketertarikan siswa terhadap sains, mendukung sains serta motivasi 

siswa dalam bertanggung jawab terhadap sumberdaya alam dan lingkungan 

sekitar. Untuk menganalisis sikap siswa digunakan kuisioner tertutup dengan 

empat pilihan “sangat tertarik”, “tertarik”, “kurang tertarik”, “tidak tertarik”.  

   


