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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Literasi sains menurut OECD (1999:60) adalah kemampuan menggunakan 

pengetahuan ilmiah dan prosesnya, agar dapat memahami dan mengambil 

keputusan melalui aktivitas sehari-hari. Literasi sains tidak mengukur 

pengetahuan saja, melainkan proses sains dan menggunakannya untuk 

memecahkan masalah. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana literasi sains 

siswa maka diadakan tes atau kajian yang diantaranya adalah tes literasi sains 

PISA (Programme for International Student Assesment). Menurut Scott (2004) 

tujuan PISA adalah mengukur sistem pendidikan dan mengukur kemampuan 

proses sains yang dimiliki siswa sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih 

kuat tentang literasi sains siswa.  

PISA bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem belajar siswa yang 

berkaitan dengan pencapaian belajar siswa yang berusia 15 tahun. Menurut 

Ekohardi (2009: 28), PISA didesain untuk membantu pemerintah tidak hanya 

memahami namun juga meningkatkan efektivitas sistem pendidikan, PISA 

mengumpulkan informasi yang reliabel setiap tiga tahun. Selain itu, menurut 

Thomson dan De Bortolli (dalam Ekohardi, 2009: 28) hasil PISA dapat dijadikan 

perbandingan literasi membaca, literasi matematika dan literasi sains siswa suatu 

negara dengan negara lain, serta dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kelemahan sistem pendidikan suatu negara. 
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Mengingat pentingnya PISA untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan 

sistem pendidikan Indonesia, maka muncul pertanyaan mengenai prestasi 

Indonesia dalam tes literasi sains PISA. Pada tahun 2000, pertama diadakannya 

PISA Indonesia berada pada peringkat 38 dari 40 negara, begitu pula pada tahun 

2003, dalam PISA kedua Indonesia masih berada pada peringkat 38 (Tjalla, 2009: 

2). Pada tahun 2006 dalam tes literasi sains, Indonesia menempati peringkat ke 53 

dari 57 peserta (OECD, 2007: 20). Pada tes literasi sains PISA yang diadakan 

pada tahun 2009 literasi sains, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 65 

peserta (OECD, 2010).  

Ragam soal dalam PISA yang disajikan tidak hanya konsep, namun juga 

menuntut keterampilan proses sains di dalamnya. Salah satu keterampilan proses 

sains tersebut adalah kemampuan menafsirkan grafik dan gambar untuk 

mendapatkan informasi. Menurut Beaton et al. (dalam Kjaernsli dan Molander, 

2001), kajian literasi sains PISA lebih memperhatikan kemampuan proses sains. 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan kognitif, manual, dan sosial. 

Menurut jenisnya keterampilan proses terdiri atas sembilan jenis yaitu: observasi, 

interpretasi, klasifikasi, prediksi, komunikasi, hipotesis, merencanakan percobaan, 

menerapkan konsep dan mengajukan pertanyaan (Rustaman, 2007). Mengingat 

bentuk soal PISA menuntut keterampilan proses sains, maka dalam soal tes 

literasi sains PISA banyak terdapat grafik dan gambar. Siswa harus memiliki 

kemampuan interpretasi gambar dan grafik agar dapat menjawab soal PISA, 

sehingga perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang 

kemampuan siswa tentang interpretasi gambar dan grafik. 
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Menurut  Tjalla (2009: 13) studi PISA menghasilkan profil kemampuan 

siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, sains, dan problem solving 

yang menunjukkan perubahan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Hasil dari 

studi PISA, dapat digunakan untuk membandingkan prestasi siswa Indonesia 

dengan negara lain, prestasi siswa antar provinsi dan antar jenis sekolah dan dapat 

juga digunakan untuk pemantauan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan 

(Tjalla, 2009: 2). Rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia bisa 

disebabkan oleh jenis soal yang dihadapi dalam tes, yang berupa grafik atau 

gambar sebagai pelengkap informasi dalam soal. Untuk dapat menjawab soal yang 

berkaitan dengan grafik dan gambar, siswa harus dapat membaca dan 

memanipulasi informasi yang terdapat pada grafik atau gambar tersebut (Newton 

dan Bristoll, 2012). 

Kemampuan interpretasi data yang disajikan dalam grafik dan bagan 

umum digunakan dalam beberapa pekerjaan profesional, terlebih jika untuk 

pekerjaan yang menuntut analisis dan pengambilan keputusan (Newton dan 

Bristoll, 2012). Penggunaannya yang sangat luas tersebut mengharuskan siswa 

dapat melakukan interpretasi terhadap grafik. Kemampuan siswa dalam 

interpretasi grafik ini harus diukur melalui tes literasi sains PISA yang berkaitan 

dengan grafik ataupun dengan tes kemampuan dasar grafik. Tes literasi sains 

PISA dilakukan untuk mengukur kemampuan interpretasi siswa berkaitan dengan 

literasi sains siswa. Sedangkan tes kemampuan dasar dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran tingkatan kemampuan interpretasi grafik. 
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Pengukuran tingkat kemampuan interpretasi grafik pada penelitian ini 

menggunakan kategori kemampuan statistik Kimura dalam Aoyama dan Stephens 

(2003). Menurut Aoyama dan Stephens (2003), untuk meningkatkan kemampuan 

statistik, siswa harus dapat mempelajari bagaimana mendapatkan informasi baru 

dalam informasi statistik. Setidaknya ada enam kategori kemampuan statistik, 

diantaranya adalah kemampuan membaca tabel dan grafik, memakai data sebagai 

sumber menjawab pertanyaan, kemampuan menghitung secara statistik, membaca 

trend secara global, mendapatkan informasi kualitatif dari informasi kuantitatif 

dan kemampuan membuat informasi yang baru.  

Penyajian gambar tidak hanya dilakukan untuk penyampaian informasi, 

namun dalam belajar dan pembelajaran dapat digunakan gambar dengan beragam 

tujuan, misalnya mengembangkan kemampuan membaca, menguatkan kosakata, 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan 

menulis dan berpikir, meningkatkan motivasi belajar, memecahkan konflik, 

mengidentifikasi sikap siswa terhadap sains, dan menimbulkan pengetahuan sains 

siswa (Ekici, 2007). Dengan gambar, siswa dapat membangun pemahaman sendiri 

yang semula abstrak menjadi konkret. Selain itu gambar dapat digunakan untuk 

menentukan dan menganalisis miskonsepsi siswa (Kose, 2008). Karena 

pentingnya penyampaian informasi melalui gambar, maka siswa harus memiliki 

kemampuan interpretasi mengenai gambar. Untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam menginterpretasi sebuah gambar, maka digunakan tes kemampuan dasar 

gambar yang  akan mengukur kedalaman pemahaman siswa pada suatu gambar.  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai kemampuan interpretasi siswa mengenai grafik dan gambar dalam tes 

literasi sains PISA, karena bentuk soal PISA yang menuntut keterampilan proses 

sains, diantaranya interpretasi gambar dan grafik. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi pembelajaran sains di sekolah yang seharusnya 

melibatkan keterampilan proses sains.     

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

“Bagaimana kemampuan interpretasi gambar dan grafik siswa kelas X SMA 

Negeri dalam tes literasi sains PISA?” Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

maka dikembangkan menjadi pertanyaan penelitan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan siswa kelas X SMA dalam menginterpretasi grafik 

dalam soal tes literasi sains PISA dan Tes Kemampuan Dasar grafik? 

2. Bagaimana kemampuan siswa kelas X SMA dalam menginterpretasi 

gambar dalam soal tes literasi sains PISA Tes Kemampuan Dasar gambar? 

3. Bagaimana hubungan kemampuan interpretasi pada tes kemampuan dasar 

dengan kemampuan menjawab soal PISA? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam upaya menerjemahkan kerangka literasi sains PISA ke dalam      

penelitian ini, maka batasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 
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1. Tes literasi sains PISA yang digunakan adalah tes literasi sains PISA 2006 

yang berkaitan dengan soal biologi. Tes literasi sains PISA 2006 dipilih 

karena pada PISA 2006 lebih menekankan pada literasi sains dibanding 

tahun sebelumnya. Soal biologi PISA yang digunakan hanya soal yang 

berkaitan dengan gambar dan grafik untuk mendapatkan informasi 

kemampuan menjawab siswa.  

2. Selain soal PISA digunakan pula soal tes kemampuan dasar siswa yang 

terdiri dari dua jenis tes yaitu tes kemampuan dasar grafik dan tes 

kemampuan dasar gambar.  

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA dari klaster 1, klaster 2 dan 

klaster 3 di Kota Bandung. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran 

kemampuan interpretasi siswa terhadap grafik dan gambar pada soal literasi sains 

PISA. Tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengungkap kemampuan siswa SMA Negeri klaster 1, klaster 2, 

klaster 3 dalam melakukan interpretasi grafik dan gambar. 

2. Mendeskripsikan kemampuan interpretasi grafik dan gambar antara 

siswa laki-laki dan perempuan pada SMA Negeri klaster 1, klaster 2, 

dan klaster 3. 

3. Mengungkap hubungan kemampuan interpretasi grafik dan gambar 

dengan kemampuan menjawab soal tes PISA.  
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E. Manfaat 

1. Manfaat bagi Guru 

a. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah memberikan gambaran nyata 

kepada guru terhadap kemampuan siswa dalam melakukan interpretasi 

gambar dan grafik, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi 

guru untuk mengembangkan keterampilan interpretasi dalam 

pembelajaran. Pemahaman tidak hanya didapatkan dari suatu bentuk 

uraian saja namun juga dimunculkan dari data bentuk lain seperti 

gambar dan grafik.  

b. Memberikan gambaran tentang berbagai kesulitan siswa dalam 

melakukan interpretasi gambar dan grafik. 

2. Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian yang berupa gambaran kemampuan siswa dalam 

interpretasi grafik dan gambar dapat dijadikan masukan dalam 

mengevaluasi kurikulum yang diterapkan di sekolah. Sekolah dapat 

mengembangkan pembelajaran agar dalam pelaksanaannya dapat 

dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan interpretasi gambar dan 

grafik siswa.  

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Penelitian ini memiliki manfaat dijadikan acuan dan perbandingan bagi 

peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan kemampuan interpretasi 

gambar dan grafik. 


