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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kunci sukses untuk menghadapi tantangan di zaman globalisasi 

ini adalah “melek” sains (literasi sains). Literasi sains adalah kemampuan 

seseorang dalam memahami, mengkomunikasikan, serta mengaplikasikan 

konsep-konsep sains dalam kehidupan nyata (Firman, 2007:1). Literasi sains kini 

menjadi tuntutan untuk dikuasai oleh setiap individu baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Individu yang telah memiliki 

kemampuan literasi sains dapat menggunakan informasi ilmiah yang dimilikinya 

untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari serta menghasilkan 

produk-produk ilmiah yang bermanfaat, sehingga mampu survive berkompetisi 

dalam menghadapi tantangan  global saat ini maupun di masa depan (Firman, 

2007:1). 

Program of International Student Assessment (PISA) merupakan studi 

yang dikoordinasi oleh negara-negara Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD). PISA bertujuan untuk memonitor dan 

membandingkan hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa usia 15 tahun dalam literasi membaca, literasi matematika, dan literasi 

sains. Dimensi literasi sains terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek konten, aspek 

konteks, dan aspek proses (OECD-PISA, 2006:26).	Literasi sains penting untuk 

dikuasai oleh siswa agar siswa dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, 

ekonomi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang 

sangat bergantung pada teknologi. Mencermati sejarah perjalanan capaian 

peringkat dalam kompetisi sains internasional yang dilakukan oleh PISA, prestasi 

siswa Indonesia cenderung menurun sebagaimana yang tersaji pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Data Literasi Sains Siswa Indonesia 

Tahun Studi Skor Rata-Rata 
Indonesia 

Skor Rata-Rata 
International 

Peringkat 
Indonesia 

Jumlah Negara 
Peserta Studi 

2000 393 500 38 41 

2003 395 500 38 40 

2006 395 500 38 57 

2009 383 500 60 65 

2012 382 500 64 65 

(Sumber: Suciati, 2012) 

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa selama 12 tahun penilaian yang 

dilakukan oleh PISA terhadap siswa Indonesia yaitu dari tahun 2000 hingga 

tahun 2012 justru mengalami penurunan skor sebanyak 11 poin. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran sains di Indonesia umumnya masih 

menganggap bahwa pengetahuan sains itu berupa seperangkat fakta yang harus 

dihafal. Uus & Hendrawati (2011:16) berpendapat bahwa hasil ini memiliki 

perbedaan yang sangat signifikan dengan skor rata-rata internasional yang 

mencapai 500. Kemampuan rata-rata peserta didik Indonesia baru sampai pada 

kemampuan mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi belum mampu 

mengkomunikasikan dan mengaitkan kemampuan itu dengan berbagai topik 

sains. 

Siswa mengalami kesulitan dalam mendapatkan makna dan menggunakan 

sains untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari yang sebenarnya membutuhkan pemahaman sains yang baik. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil rata-rata nilai ulangan umum siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Teluk Keramat yang dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Data Nilai Rata-Rata Ulangan Umum Sains Semester II Kelas XI 

IPA 3 Tahun Terakhir di SMAN 1 Teluk Keramat 

Tahun Mata Pelajaran 
Kimia Biologi Matematika Fisika 

2012 71,53 71,93 72,1 69,43 
2013 71,05 71,11 71,72 68,67 
2014 71,35 71,78 71,34 68,75 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 rata-rata nilai ulangan umum mata pelajaran sains 

kelas XI Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) cukup rendah, karena masih di bawah 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Berdasarkan Tabel 1.2, Salah 

satu mata pelajaran sains yang memperoleh nilai rata-rata yang cukup rendah dari 

nilai standar KKM SMAN 1 Teluk Keramat adalah mata pelajaran kimia. Kimia 

merupakan salah satu mata pelajaran yang paling sulit dibandingkan dengan mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) lainnya, hal ini dikarenakan bahwa mata 

pelajaran kimia bersifat abstrak (Kean dan Middlecamp, 1985:6), padahal kimia 

ada di lingkungan sekitar siswa itu sendiri dan banyak dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara yang dilakukan kepada guru kimia 

SMAN 1 Teluk Keramat, pada tanggal 25 Maret 2015 (Lampiran A-1) materi 

kimia diajarkan dengan menggunakan metode ceramah atau hafalan sehingga 

siswa kurang memahami peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kimia di 

lingkungan sekitarnya. Pembelajaran yang berpusat pada guru dan 

kecenderungan penyampaian sains sebagai produk diduga menjadi penyebab 

rendahnya prestasi di bidang sains (Fitriani, 2013:2).  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015 

(Lampiran A-1) terhadap siswa SMAN 1 Teluk Keramat, siswa kurang terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran kimia, sehingga siswa kurang dapat 

mengembangkan dirinya untuk berpikir secara aktif. Kecenderungan 

pembelajaran kimia saat ini adalah siswa mempelajarinya sebagai produk, 
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menghafalkan konsep, teori dan hukum. Pembelajaran dengan cara tersebut 

menjadi alasan mengapa siswa sulit mendapatkan makna dari pembelajaran 

kimia yang diberikan (Fitriani, 2013:2-3). 

Beberapa hasil penelitian deskriptif yang memperkuat penelitian ini, 

diantaranya: penelitian literasi kimia mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD) dan Guru Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar (Sujana, 2014) 

menunjukkan hasil rendah (kurang dari 54%), yaitu 51,22% dan 30%. Penelitian 

identifikasi kemampuan siswa dalam pembelajaran biologi ditinjau dari aspek-

aspek literasi sains menunjukkan literasi sains di tujuh SMA rendah, yaitu aspek 

konteks 35,91%, aspek konten 34,4%, dan aspek proses 32,61% (Ita, 2013). 

Analisis kemampuan literasi sains siswa SMA Kelas X di Solok menunjukkan 

kemampuan literasi sains rendah 27,94% (Angraini, 2014). Analisis kemampuan 

awal literasi sains siswa pada konsep IPA (Odja, 2014) menunjukkan 

kemampuan literasi sains siswa lebih banyak pada kategori nominal 54%-95%, 

kategori fungsional 4%-9%, kategori konseptual dan multidimensional 0%. Hasil 

penelitian eksperimen yang memperkuat penelitian ini, yaitu pembelajaran 

berbasis literasi sains pada materi larutan elektrolit dan non Elektrolit di SMA 

Negeri 1 Pontianak (Haristy, 2012) memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa sebesar 48,17%.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian literasi 

sains siswa SMAN 1 Teluk Keramat dalam pembelajaran kimia, sehingga 

informasi capaian literasi sains siswa membantu dalam upaya perbaikan 

pembelajaran sains di sekolah secara bertahap dan berkesinambungan. Penelitian 

ini juga diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat tentang sejauh mana 

capaian literasi sains, sehingga membantu guru dan calon guru untuk mengatur 

strategi pembelajaran berbasis literasi sains serta dapat menjadi bahan referensi 

bagi peneliti dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan alat ukur 

literasi sains dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut 

dalam konteks dan konten yang berbeda. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan 

literasi sains siswa kelas XII IPA di SMAN 1 Teluk Keramat pada pembelajaran 

kimia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan siswa kelas XII IPA 

SMAN 1 Teluk Keramat pada pembelajaran kimia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara 

lain: 

1. Bagi guru 

1. Memberi informasi kepada guru tentang kemampuan literasi sains dalam 

pembelajaran kimia. 

2. Sebagai bahan acuan untuk menerapkan pembelajaran yang melatih 

kemampuan literasi sains siswa pada pelajaran kimia. 

3. Memberikan contoh alat ukur penilaian literasi sains yang sesuai dengan 

karakteristik soal-soal literasi sains PISA 

2. Bagi siswa 

Memberikan informasi kepada siswa tentang pentingnya pembelajaran kimia 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi sekolah 

Menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan memberikan gambaran mengenai kemampuan 

literasi sains siswa. 

 

 

 



6	
	

	
	

E. Definisi Operasional 

Beberapa penjelasan istilah di dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pembelajaran Kimia 

Pembelajaran kimia dalam penelitian ini adalah pembelajaran kimia yang 

menuntut siswa untuk berpikir logis, kreatif, dan aktif dalam memecahkan 

persoalan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kemampuan Literasi Sains 

Kemampuan literasi sains siswa dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa untuk menggunakan pengetahuan sains dan dapat menerapkannya 

dalam memecahkan persoalan keseharian yang berkaitan dengan materi 

kimia yang dipelajari. Kemampuan literasi sains siswa dinilai dari tes hasil 

belajar siswa. Soal yang digunakan menggunakan soal PISA yang sudah 

terstandarisasi yang disesuaikan dengan materi kimia yang diajarkan di 

SMAN 1 Teluk Keramat. Kemampuan literasi sains siswa yang diukur 

terdiri dari kemampuan konten sains dan konteks sains siswa. 

3. Kemampuan Konteks Sains 

Kemampuan konteks sains adalah salah satu dimensi dari literasi sains 

yang mengandung pengertian situasi dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan aplikasi proses dan pemahaman sains, misalnya 

kesehatan, lingkungan serta sains dan teknologi (OECD, 2009). Kemampuan 

konteks sains siswa dinilai dari tes hasil belajar siswa. Tes soal ini 

menggunakan soal PISA yang dimodifikasi. 

4. Kemampuan Konten Sains 

Kemampuan konten sains merujuk pada konsep dan teori fundamental 

untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap 

alam melalui aktivitas manusia (OECD, 2009). Kemampuan Konten sains 

siswa dinilai dari tes hasil belajar siswa. Tes soal ini menggunakan soal PISA 

yang dimodifikasi. 


