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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran sains yang berlangsung selama ini hanya sebatas proses 

penyampaian informasi (transfer of knowledge) dari guru ke siswa. Padahal 

pembelajaran sains yang baik seharusnya adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk belajar secara langsung. Meliputi berbagai kegiatan, 

seperti mengamati, menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti ilmiah, mencari 

berbagai informasi, dan lebih mantap lagi apabila siswa diberikan kesempatan 

untuk memeriksa dan menggunakan argumen guna membentuk sendiri 

konsep sains yang dipelajarinya. 

 

Sangat disayangkan, dalam pembelajaran sains perhatian guru untuk 

mengembangkan literasi sains siswa sangat kurang. Pada tahun 2009, 

Indonesia menduduki peringkat 60 dari 65 negara yang terlibat dalam PISA 

untuk bidang sains. Hal ini menunjukkan bahwa literasi sains siswa Indonesia 

masih tergolong rendah. Salah satu indikasi rendahnya literasi sains siswa 

adalah rendahnya motivasi belajar siswa terhadap sains. Adanya literasi sains 

dalam diri seorang siswa akan membawa siswa menjadi masyarakat yang 

mampu menguasai materi sains, memiliki kecakapan hidup dan kemampuan 
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dalam menghadapi permasalahan sains yang muncul dalam kehidupan sehari-

hari.  

 

Upaya mengembangkan literasi sains siswa dapat dilakukan melalui proses 

pembelajaran sains yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengetahui sains sepenuhnya dengan tidak terlalu banyak menampilkan 

pengajaran sains sebagai sebuah informasi. Akan tetapi, dengan suatu proses 

membenarkan sesuatu berdasarkan alasan, perkiraan, evaluasi, dan 

pertimbangan argumen yang berbeda. Dalam hal ini, keterampilan 

argumentasi siswa yang dimunculkan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Rancangan proses pembelajarannya yaitu dengan 

menghadapkan siswa untuk melakukan pemecahan masalah yang menjadi 

topik pembelajaran. Setiap siswa akan mengamati dan memecahkan masalah 

berdasarkan sudut pandang pribadi siswa. Perbedaan cara penyelesaian 

masalah antara siswa yang satu dengan yang lainnya akan memunculkan 

sikap untuk saling mempertahankan argumen dengan berbagai cara. Mulai 

dengan mengumpulkan bukti dan fakta yang ada. Siswa juga akan saling 

mempengaruhi satu sama lain.  

 

Proses pembelajaran yang dirancang seperti hal tersebut di atas dapat 

dilakukan dengan menerapkan pembelajaran Problem Based Learning. 

Adanya keterampilan argumentasi yang dimiliki siswa diharapkan dapat 

menjadikan siswa sebagai masyarakat yang memiliki literasi sains dalam 

dirinya. Yaitu, dapat mengaplikasikan pengetahuan dan konsep sains dalam 

memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari.  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA 

Fisika di SMP N I Bangurejo khususnya kelas VIII, diketahui bahwa dalam 

proses pembelajaran fisika yang dilakukan oleh guru kurang memperhatikan 

literasi sains siswa. Siswa juga tidak dibiasakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa 

siswa, diketahui bahwa motivasi belajar sains (khususnya fisika) siswa 

kurang baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa siswa belum memiliki 

karakteristik individu yang mempunyai literasi sains. Masalah ini disebabkan 

karena siswa kurang merasa senang dengan pembelajaran fisika yang 

diterapkan sehingga belum timbul kesadaran dalam diri siswa bahwa 

menyelesaikan pembelajaran dengan berhasil itu sangat penting. 

 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka telah dilakukan penelitian 

eksperimen untuk melihat seberapa besar pengaruh kemampuan 

berargumentasi terhadap literasi sains siswa dengan judul “Pengaruh Skill  

Argumentasi  Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Terhadap Literasi Sains Siswa SMP”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah terdapat pengaruh skill argumentasi terhadap literasi sains siswa? 
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2. Apakah terdapat peningkatan literasi sains siswa dengan menggunakan 

skill argumentasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh skill argumentasi terhadap literasi sains siswa. 

2. Mengetahui peningkatan literasi sains siswa dengan menggunakan skill 

argumentasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan para siswa menjadi warga yang memiliki literasi sains, 

sehingga dapat secara aktif memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Guru memperoleh tambahan pengetahuan tentang teknik merancang dan 

mengimplementasikan pembelajaran sains. 

3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman mengajar sebagai 

bekal di masa mendatang bagi peneliti. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Argumentasi adalah satu set pernyataan dimana klaim dibuat, dukungan 

ditawarkan untuk itu dan ada upaya untuk mempengaruhi seseorang 
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dalam konteks perselisihan. Orang yang membuat klaim diharapkan 

untuk menawarkan dukungan lebih lanjut dengan menggunakan bukti 

dan penalaran. Bukti terdiri dari fakta-fakta atau kondisi yang objektif 

diamati, keyakinan atau pernyataan umum diterima sebagai benar oleh 

penerima, atau kesimpulan ditetapkan sebelumnya. 

2. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasi permasalahan dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka membuat keputusan 

tentang alam dan interaksi manusia dengan alam. 

3. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi 

siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, 

termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. 

4. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bangunrejo 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 192 

orang. 

5. Materi yang dibelajarkan dalam penelitian ini adalah materi pokok 

Getaran dan Gelombang. 


