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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan penemuan ilmiah dan teknologi yang semakin pesat di 

abad 21 menyebabkan perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek 

kehidupan. Disamping berbagai perubahan positif, perkembangan teknologi 

yang begitu cepat juga berpotensi mendatangkan dampak dan permasalahan 

yang kompleks (BSNP, 2010). Sebagai konsekuensi, masyarakat yang hidup 

di abad 21 harus dibekali dengan berbagai keterampilan untuk memenuhi 

tantangan yang dihadapi. Dalam mengatasi berbagai tantangan di abad 21 

diperlukan solusi inovatif yang didasarkan pada pemikiran dan penemuan 

ilmiah (OECD, 2015). Oleh karena itu, literasi sains menjadi salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 (NCREL & Metiri, 2003). 

Literasi sains lebih dari sekedar dapat membaca, menulis dan 

memahami tentang sains. Literasi sains adalah kemampuan untuk terlibat 

dalam permasalahan maupun gagasan tentang sains (OECD, 2015). Salah 

satu asesmen internasional untuk menilai literasi sains siswa adalah PISA 

(Programme for International Student Assessment) yang diselenggarakan 

oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 

setiap 3 tahun sekali terhadap siswa berusia 15 tahun. Asesmen ini 

didasarkan pada tiga kompetensi literasi sains, yaitu menjelaskan fenomena 

secara ilmiah, mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, serta 

menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah (OECD, 2015). 

Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2000. Namun 

hingga tahun 2015, capaian literasi sains siswa Indonesia belum memuaskan. 

Pada PISA tahun 2000, Indonesia berada pada urutan ke-39 dari 41 negara 

peserta. Pada PISA tahun 2003, Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 40 

negara. Di tahun 2006, Indonesia menempati urutan ke-50 dari 57 negara. Di 

tahun 2009, Indonesia berada di urutan ke-60 dari 65 negara. Capaian literasi 

sains pada PISA tahun 2012 menurun, dimana siswa Indonesia hanya mampu 
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mencapai peringkat 64 dari 65 negara. Pada PISA 2015, jumlah negara 

peserta bertambah menjadi 76 negara, dan Indonesia berada di urutan ke-69. 

Adapun skor rerata capaian siswa Indonesia dari tahun 2000-2015 berturut-

turut adalah 393, 395, 393, 383, 382 dan 403 (OECD, 2000; OECD, 2004; 

Baldi dkk., 2008; OECD, 2010; OECD, 2013; OECD, 2016). Meskipun 

terjadi peningkatan skor rerata dari tahun 2012 ke 2015, namun hasil ini 

masih jauh di bawah rerata capaian internasional.  

Rendahnya literasi sains siswa Indonesia perlu mendapatkan perhatian 

serius mengingat literasi sains menjadi tujuan umum pendidikan IPA (Glaze, 

2018; OECD, 2015). Literasi sains tidak hanya memerlukan pengetahuan 

konten sains melainkan juga pemahaman tentang bagaimana pengetahuan 

ilmiah diperoleh (pengetahuan prosedur) serta dasar kebenaran suatu 

pengetahuan ilmiah (pengetahuan epistemik) atau yang dikenal dengan 

hakikat sains (Nature of Science, NOS) (OECD, 2015). Literasi sains juga 

berkaitan dengan pengetahuan tentang teknologi berbasis sains. Meskipun 

sains dan teknologi memiliki tujuan, proses, dan produk yang berbeda, 

keduanya saling berkaitan sehingga literasi sains juga mencakup hakikat 

sains dan teknologi (Nature of Science and Technology, NOST) (OECD, 

2012). Sejalan dengan hal ini, Lau (2009) mengemukakan bahwa terdapat 

empat kemampuan inti yang diperlukan dalam literasi sains, yaitu konsep 

ilmiah dan aplikasinya dalam konteks kehidupan nyata, proses penyelidikan 

ilmiah, hakikat sains serta hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemahaman tentang hakikat sains dan teknologi serta 

interaksinya di dalam maupun dengan masyarakat penting untuk 

dikembangkan di setiap tingkat pendidikan IPA (Zoller, dkk, 1990). Hal ini 

bertujuan agar literasi sains dapat dikuasai secara menyeluruh. 

 NOST melibatkan studi tentang sejarah, sosiologi, psikologi, dan 

filosofi dalam memahami sains dan teknologi. NOST juga dapat diartikan 

sebagai karakteristik proses dan produk dari ilmuwan dan insinyur (Bencze, 

2011). Pemahaman tentang NOST dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan keterampilan penyelidikan ilmiah, desain teknologi serta 
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pengetahuan metakognitifnya sehingga mereka akan lebih efektif dalam 

bekerja dan dapat menjadi pengambil keputusan yang kompeten di masa 
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mendatang (Bybee, dkk. 1991; Bencze, 2011). Aspek-aspek NOST meliputi 

definisi sains dan teknologi (definisi sains, definisi teknologi serta hubungan 

sains dan teknologi), epistemologi ilmu (hakikat pengetahuan ilmiah), 

sosiologi internal ilmu (karakteristik ilmuwan, konstruksi sosial sains dan 

teknologi), serta sosiologi eksternal ilmu (hubungan sains, teknologi dan  

masyarakat) (Aikenhead & Ryan, 1992; Vázquez-Alonso & Manassero-Mas, 

1999). 

Hasil penelitian tentang NOST yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa maupun calon guru tentang hakikat sains dan 

teknologi masih belum memadai (Bybee, dkk. 1991; Tairab, 2001a; 

Jauhariansyah dkk., 2017).  Pemahaman siswa terhadap NOST yang kurang 

memadai dapat disebabkan karena panduan kurikulum umumnya tidak 

menuntut pengajaran tentang hakikat sains dan teknologi (Bybee, dkk. 1991). 

Sejalan dengan hal ini, Gardner (1995) dan Anwar, dkk. (2017) juga 

mengemukakan bahwa umumnya guru hanya memfokuskan pembelajaran 

pada pengetahuan konten sains dan seringkali tidak memaparkan dasar historis 

dan filosofis dari disiplin ilmu yang dipelajari. Buku teks yang digunakan di 

sekolah juga umumnya hanya menyajikan materi berupa kesimpulan-

kesimpulan serta seringkali mengabaikan hubungan internal antara sains dan 

teknologi (Gardner, 1995). Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah 

rendahnya pemahaman guru terhadap hakikat sains dan teknologi (Tairab, 

2001b). Padahal, pemahaman tentang hakikat sains dan teknologi akan 

mempengaruhi bagaimana guru menyampaikan konsep sains kepada siswa 

serta akan mempengaruhi minat siswa dalam belajar sains (Tairab, 2001b). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tairab (2001a) menunjukkan 

bahwa pemahaman guru maupun calon guru belum memadai dalam semua 

aspek NOST, khususnya berkaitan dengan hubungan antara sains dan 

teknologi. Pandangan bahwa teknologi merupakan aplikasi dari sains, 

dominan diantara para guru dan telah mengakar, padahal menurut Rubba dan 

Harkness (1993) pandangan ini kurang relevan. Jika melihat sudut pandang 

historis, teknologi muncul jauh sebelum sains berkembang (Gardner, 1995). 

Hanya saja, perkembangan sains dapat menjadi sumber ide bagi 
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pengembangan teknologi baru (science-driven technology). Di sisi lain, 

teknologi juga memiliki peran penting bagi perkembangan sains, yaitu sebagai 

instrumentasi dan teknik yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ilmiah 

secara lebih akurat dan efisien. Bahkan dewasa ini, teknologi digunakan untuk 

mengendalikan dan memanipulasi pengetahuan ilmiah (technology-driven 

science) (Brooks, 1994; Tala, 2009). Sejak akhir abad ke-19, para ilmuwan 

bukan lagi hanya mengamati fenomena yang ada melainkan telah merancang 

dan melakukan serangkaian eksperimen untuk menghasilkan pengetahuan 

ilmiah baru (Tala, 2009). Berangkat dari fakta ini maka muncul gagasan untuk 

memadukan sains dan teknologi yang dikenal dengan istilah technoscience 

(Latour, 1987).  

Technoscience memberikan pandangan yang otentik mengenai 

hubungan dua arah antara sains dan teknologi. Pandangan technoscience saat 

ini belum banyak diimpelementasikan sebagai dasar bagi pendidikan sains dan 

teknologi yang terintegrasi, sehingga perlu adanya upaya untuk membawa 

pandangan technoscience dalam pembelajaran sains. Technoscience 

mendukung integrasi antara “doing” dan “learning” sehingga produk dari 

technoscience bukan hanya pemahaman terhadap fenomena namun juga 

kemampuan untuk menciptakan fenomena dan cara untuk mengendalikan dan 

memanipulasi fenomena tersebut. Technoscience juga dapat membantu siswa 

untuk melihat sains sebagai proses aktif, kreatif dan tentatif. Dengan 

demikian, technoscience memiliki potensi untuk mendukung pembelajaran 

tentang sains maupun hakikat sains dan teknologi secara bersamaan (Tala, 

2009). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, nampak bahwa penelitian 

pengembangan media pembelajaran IPA yang berangkat dari pandangan 

technoscience, sangat perlu dilakukan. Dalam hal ini, media pembelajaran 

tidak hanya dipandang dapat menyajikan pengetahuan konten sains, namun 

juga dapat menyajikan hubungan antara sains dan teknologi maupun dengan 

masyarakat. Media pembelajaran seperti ini diharapkan dapat membangun 

VNOST siswa. Topik yang dipilih pada penelitian ini adalah sifat-sifat bahan, 

yang mencakup konsep definisi bahan, klasifikasi bahan, partikel dan stuktur 
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bahan, sifat bahan, hubungan struktur dan sifat bahan serta dampak 

penggunaan bahan terhadap kesehatan. Perbedaan sifat-sifat dari berbagai 

jenis bahan disebabkan oleh perbedaan jenis dan struktur (susunan) partikel-

partikel penyusunnya. Perbedaan sifat-sifat ini kemudian menjadi dasar dalam 

penggunaan bahan di kehidupan sehari-hari (Kohn dkk., 2018). Dengan 

memahami pengetahuan tentang struktur bahan, ilmuwan dapat menemukan 

cara untuk mengendalikan dan memanipulasi sifat-sifat bahan sehingga dapat 

membawa manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Hubungan 

antara struktur, sifat dan pemanfaatan bahan merupakan konsep dasar yang 

penting dalam pembelajaran IPA (Loukomies, 2008; Kohn dkk., 2018) 

sebagai dasar dalam memahami disiplin ilmu tingkat lanjut sekaligus 

memberikan gambaran nyata mengenai adanya keterkaitan antara sains, 

teknologi dan masyarakat. Walaupun demikian, masih banyak siswa bahkan 

calon guru yang mengalami kesulitan dan miskonsepsi pada konsep-konsep 

ini (Vanessa, 1991; Cooper dkk., 2013; Kapici & Akcay, 2016; Alpaydin, 

2017; Liu dkk., 2018). 

Jenis media pembelajaran yang dikembangkan adalah simulasi 

interaktif. Simulasi interaktif menyajikan tampilan dari model suatu sistem 

yang dinamis dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan 

simulasi yang berjalan (O’Keefe, 1987). Pemodelan ilmiah diperlukan untuk 

memvisualisasikan partikel dan struktur bahan serta hubungan struktur dan 

sifat bahan pada tingkat submikroskopis (skala atomik) yang diperlukan untuk 

pemahaman konsep hubungan sains dan teknologi. Berdasarkan penelusuran 

literatur, sampai saat ini telah dikembangkan simulasi interaktif tentang sifat-

sifat bahan untuk siswa SMP (BBC, 2014; Mu’mina, 2017). Berdasarkan hasil 

analisis, kedua simulasi ini masih memiliki keterbatasan, yaitu: 1) hanya 

menyajikan simulasi sifat-sifat bahan pada tingkat makroskopis sedangkan 

hubungan antara partikel materi, struktur dan sifat bahan pada tingkat 

submikroskpis tidak dibahas serta 2) hanya menekankan pada aspek 

pengetahuan konten sains dan tidak membahas pengetahuan tentang NOST. 

Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu dilakukannya rekonstruksi simulasi 

interaktif melalui penelitian “Rekonstruksi Simulasi Interaktif Sifat-sifat 
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Bahan dan Potensinya untuk Membangun Views of Nature of Science and 

Technology Siswa SMP”.  

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, maka 

beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pemahaman siswa tentang NOST masih belum memadai, sementara, 

pemahaman tentang NOST diperlukan untuk mencapai literasi sains  

2. Simulasi interaktif pada topik sifat-sifat bahan yang telah dikembangkan 

masih memiliki keterbatasan yaitu: 1) hanya menyajikan simulasi sifat-

sifat bahan pada tingkat makroskopis sedangkan hubungan antara partikel 

materi, struktur dan sifat bahan pada tingkat submikroskpis tidak dibahas 

dan 2) hanya menekankan pada aspek pengetahuan sains dan tidak 

membahas pengetahuan tentang NOST. Diperlukan rekonstruksi simulasi 

interaktif yang berpotensi membangun VNOST.  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka permasalahan umum 

yang akan dijawab pada penelitian ini adalah “bagaimana rekonstruksi 

simulasi interaktif sifat- sifat bahan dapat dilakukan untuk membangun Views 

of Nature of Science and Technology Siswa SMP?“ Permasalahan tersebut 

diuraikan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut. 

1. Bagaimana perspektif saintis terkait topik sifat-sifat bahan yang tercermin 

dari hasil elementarisasi terhadap literatur yang relevan? 

2. Bagaimana pre-konsepsi siswa SMP pada topik sifat-sifat bahan? 

3. Bagaimana Views of Nature of Science and Technology (VNOST) siswa 

SMP? 

4. Bagaimana hasil validasi ahli terhadap simulasi interaktif sifat-sifat bahan 

untuk membangun Views of Nature of Science and Technology (VNOST)? 

5. Bagaimana potensi simulasi interaktif sifat-sifat bahan yang telah 

dikembangkan untuk membangun Views of Nature of Science and 

Technology (VNOST) siswa SMP? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan dilakukan pada materi yang dibahas meliputi sifat 

mekanik (kekuatan, kekerasan, keuletan), sifat listrik (daya hantar listrik), sifat 

termal (daya hantar panas), dan sifat optik (transparansi) pada bahan logam, 

keramik dan polimer. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran dalam bentuk simulasi interaktif sifat-sifat bahan untuk 

membangun VNOST siswa SMP. Berdasarkan hasil analisis, tujuan penelitian 

ini adalah diperolehnya informasi mengenai:  

1. perspektif saintis terkait topik sifat- sifat bahan,  

2. pre-konsepsi siswa SMP pada topik sifat-sifat bahan, 

3. Views of Nature of Science and Technology (VNOST) siswa SMP, 

4. validasi ahli terhadap rancangan simulasi interaktif sifat-sifat bahan, dan  

5. potensi simulasi interaktif sifat-sifat bahan dalam membangun Views of 

Nature of Science and Technology (VNOST) siswa SMP. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tersedianya media pembelajaran dalam bentuk simulasi interaktif yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu pembelajaran IPA mengenai sifat-sifat bahan 

sekaligus membangun Views of Nature of Science and Technology (VNOST) 

siswa SMP. 

 

F. Definisi Operasional 

Berikut adalah definisi operasional dari beberapa aspek yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

1. Rekonstruksi adalah proses penataan kembali struktur konten 

pembelajaran yang dapat dipahami dan dijangkau oleh siswa. Tahapan 

rekonstruksi mengadaptasi Model of Educational Reconstruction (MER) 
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yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) klarifikasi dan analisis materi 

sains, (2) studi empiris, (3) desain dan evaluasi pembelajaran 

2. Simulasi interaktif adalah jenis simulasi yang memungkinkan siswa untuk 

berinteraksi dengan model sistem yang berjalan. Dalam simulasi ini, 

interaksi yang dapat dilakukan siswa berupa operasi memilih dan navigasi. 

Rekonstruksi simulasi interaktif dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak Adobe Flash Professional CS6.  

3. Perspektif saintis adalah gagasan mengenai suatu konsep berdasarkan 

pemikiran ahli. Perspektif saintis diperoleh dengan menerjemahkan 

perspektif saintis yang tercermin dalam teks asli kemudian diringkas 

sehingga diperoleh intisari dalam bentuk teks dasar. 

4. Pre-konsepsi adalah pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum 

mengikuti pembelajaran formal di sekolah dan dapat diperoleh melalui 

pengalaman, sumber bacaan, penjelasan guru sebelumnya atau 

pembicaraan sehari-hari. Data pre-konsepsi siswa diperoleh melalui 

wawancara tentang sifat-sifat bahan. 

5. Views of Nature of Science and Technology (VNOST) adalah pandangan 

mengenai aspek-aspek hakikat sains dan teknologi meliputi definisi sains 

dan teknologi (definisi sains, definisi teknologi serta hubungan sains dan 

teknologi), epistemologi ilmu (hakikat model ilmiah dan skema 

klasifikasi), sosiologi internal ilmu (keputusan ilmiah dan teknologi), serta 

sosiologi eksternal ilmu (hubungan sains, teknologi dan  masyarakat). 

Data VNOST siswa diperoleh melalui kuisioner. 

6. Validasi ahli bertujuan untuk mengevaluasi rancangan simulasi interaktif 

sifat-sifat bahan untuk membangun Views of Nature of Science and 

Technology (VNOST), meliputi kesesuaian Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) dengan Kompetensi Dasar (KD), kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan IPK, konten sains dan aspek NOST; kesesuaian teks 

dasar penghalusan dengan level kognitif SMP; serta kelayakan simulasi 

interaktif. Validasi ahli diperoleh melalui lembar validasi ahli 
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7. Potensi menyatakan kemampuan simulasi interaktif untuk membangun 

VNOST siswa. Potensi simulasi interaktif diperoleh melalui perbandingan 

data VNOST siswa sebelum dan setelah menggunakan simulasi interaktif  


