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ABSTRAK

PROFIL KOMPETENSI LITERASI SAINS SISWA SMP KELAS IX
SE- KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

ANA RIANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi literasi sains siswa kelas IX

SMP se- Kecamatan Pagelaran, dan faktor - faktor yang berpengaruh terhadap

kompetensi literasi sains siswa. Sampel penelitian ini terdiri dari 341 siswa kelas

IX yang berasal dari siswa SMP se- Kecamatan Pagelaran pada tahun ajaran

2015/2016 yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal PISA

2006, angket guru dan angket siswa. Data kuantitatif berupa kompetensi literasi

sains siswa yang diperoleh dari jawaban siswa pada soal PISA 2006 dan dianalisis

dengan melakukan perhitungan rerata skor dan diinterpretasikan ke dalam tabel

kriteria. Data kualitatif berupa faktor - faktor berpengaruh terhadap kompetensi

literasi sains siswa yang diperoleh dari jawaban siswa pada angket kemudian
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dianalisis dengan menghitung persentase dan diinterpretasikan ke dalam tabel

kriteria.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi literasi sains siswa termasuk

dalam kriteria “sangat rendah” dengan skor rerata 33,60. Kompetensi literasi sains

berdasarkan status sekolah menunjukkan siswa di sekolah negeri memiliki

kompetensi literasi lebih tinggi dibandingkan siswa di sekolah swasta. Sedangkan

kompetensi literasi berdasarkan gender, siswa perempuan memiliki kompetensi

literasi lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Kompetensi literasi sains siswa

ditinjau dari soal PISA menunjukkan bahwa aspek “mengidentifikasi

permasalahan ilmiah” merupakan aspek yang paling banyak dikuasai siswa,

Aspek “menggunakan bukti-bukti ilmiah” merupakan aspek yang paling sedikit

dikuasai siswa. Adapun faktor internal yang mempengaruhi kompetensi literasi

sains siswa adalah  minat siswa untuk melanjutkan sekolah. Faktor motivasi dan

kebiasaan belajar tidak berpengaruh terhadap kompetensi literasi sains siswa.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah proses pembelajaran guru

dikelas, fasilitas pembelajaran IPA, latar belakang pendidikan orang tua,

bimbingan orang tua dirumah, dan profesionalisme guru.

Kunci : literasi sains, status sekolah, gender
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laut (menjadi tinta). Ditambahkan kepadanya tujuh laut
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(dituliskan) kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al Luqman: 27)

“ Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,

melainkan kaum yang kafir “ (Q.S Yusuf : 87)

“ Hai orang – orang beriman, jadikan sabar dan sholatmu

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar” (Q.S Al Baqarah: 153)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini menyebabkan kemajuan teknologi tidak bisa dihindari

dalam kehidupan ini. Dwiningrum (dalam Ngafifi, 2014: 34) menyatakan

bahwa perkembangan dunia IPTEK telah memberikan sumbangsih terhadap

kemajuan peradaban umat manusia. Kemajuan teknologi memberikan banyak

kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Menurut Rahayu

(2014: 1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya

memberikan kemudahan dan dampak positif bagi manusia. Namun seringkali

dibarengi dengan permasalahan – permasalahan baru terkait etika, moral, dan

isu-isu global yang dapat mengancam martabat dan kelangsungan hidup

manusia.

Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing

dan kompetisi individu didalam masyarakat. Salah satu upaya untuk mampu

bertahan dan menyesuaikan diri dalam kemajuan era globalisasi yaitu

memiliki kemampuan literasi sains (Alam, Utari, dan Karim, 2015: 317).

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya

manusia berkualitas. Pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan

keterampilan berpikir logis, berpikir kritis, kreatif, berinisiatif dan adaptif
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terhadap perubahan dan perkembangan. Keterampilan-keterampilan tersebut

akan menghantarkan siswa memiliki kemampuan literasi sains (Ngertini,

Sadia dan Yudana, 2013: 2). Literasi sains menurut Firman (dalam Herdianti,

2013: 1) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan

sains, mengidentifikasikan pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan

bukti-bukti, kemampuan memahami dan membuat keputusan berkenaan

dengan alam serta perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas

manusia.

Literasi sains merupakan kunci dari pembelajarn IPA. Wenning (dalam Arief,

2015: 167) mengemukakan bahwa pentingnya literasi sains berhubungan

dengan bagaimana siswa mampu menghargai alam dengan memanfaatkan

sains dan teknologi yang dikuasainya. Siswa yang berliterasi sains akan

menjaga dan menghargai alam, mengetahui tujuan dan batasan antara sains

dan teknologi, dan mempunyai ide dan solusi mengenai persoalan yang

berhubungan dengan sains dan teknologi. Toharudin, Hendrawati, dan

Rustaman  (2011: 3) menyatakan bahwa kemampuan literasi sains dapat

membantu siswa dalam memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi,

dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat

bergantung pada teknologi dan kemajuan, serta perkembangan ilmu

pengetahuan. Jika siswa tidak memiliki dan menguasai literasi sains tentunya

akan sulit untuk  menyesuaikan diri dan bersaing dalam  lingkungan

masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi.
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Kompetensi literasi sains merupakan salah satu ranah studi Programme for

Internasional Student Assessment (PISA). Penilaian PISA pertama kali

dilaksanakan pada tahun 2000 dengan peserta sebanyak 41  negara (Hariadi,

2009: 2). Menurut Novita (dalam Sulastri, Johar dan Munzir, 2014: 13) PISA

merupakan salah satu penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan

setiap tiga tahun sekali, melibatkan siswa berusia 15 tahun. Tujuan dari

penilaian ini adalah mengevaluasi dan mengumpulkan informasi siswa terkait

kemampuan membaca, matematika, dan literasi sains. untuk mengetahui

kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Selain itu,

PISA juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam

menyelesaikan permasalahan sehari-hari

Melalui penilaian PISA dapat diketahui gambaran kemampuan literasi sains

dunia. Setelah diukur melalui tes PISA, beberapa negara di dunia yang

bergabung dalam OECD terbukti memiliki kemampuan literasi sains berkategori

rendah. Dari hasil PISA  2012 hanya 1 % siswa  dari seluruh anggota OECD

yang memiliki kemampuan literasi sains tingkat tinggi. Sedangkan 18 % siswa

anggota OECD  memiliki kemampuan literasi sains tingkat  rendah.

Shanghai-China menduduki peringkat teratas dari 65 negara yang tergabung

sebagai negara peserta dengan skor 580 poin (Thomson, Hillman dan Bortoli

2013: 125)

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara rutin mengikuti PISA.

Namun sangat disayangkan, prestasi Indonesia selalu berada di bawah standar

internasional yang telah ditetapkan. Pada  tahun 2006, Indonesia berada pada
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urutan ke- 53 dari 57 negara peserta. Sedangkan pada tahun 2009, kemampuan

literasi sains anak Indonesia berada pada peringkat ke- 62 dari 65 negara

peserta (Zuriyani, 2003: 5). Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil PISA 2012

dituliskan bahwa rata-rata nilai sains siswa Indonesia adalah 382, dimana

Indonesia menempati peringkat kedua terbawah dari seluruh negara peserta

PISA (OECD, 2014: 37). Rerata skor siswa Indonesia selalu dibawah rerata

skor Internasional, hal ini mencerminkan bahwa literasi sains siswa Indonesia

masih rendah (Wasih, 2013: 12).

Penelitian yang dilakukan Anggraini (2014: 169) mengenai kemampuan

literasi sains siswa kelas X di Solok menunjukkan bahwa capaian literasi sains

siswa masuk dalam kategori rendah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa

siswa belum mampu mengidentifikasi masalah, menjelaskan dan menerapkan

pengetahuan ilmiah serta menghubungkan konsep yang dimilikinya dengan

kehidupan sehari-hari, Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh  Odja dan

Payu (2014: 42-45) menunjukkan hasil serupa. Kemampuan literasi sains

siswa barada pada kategori nominal Pada kategori ini siswa hanya mampu

menyatakan satuju atau tidak setuju terhadap pernyataan orang lain, siswa

tidak dapat memunculkan pernyataan berdasarkan pemikiran sendiri.

Rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia ini dipengaruhi oleh

banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kurikulum dan sistem

pendidikan, pemilihan metode dan model pengajaran oleh guru, sarana dan

fasilitas belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan lain sebagainya (Kurnia,

Zulherman, dan Fathurohman, 2014: 1). Hal ini diperkuat oleh pernyataan
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Trianto (dalam Fitriani, Hairida, dan  Lestari, 2014: 2) bahwa proses

pembelajaran sains di sekolah–sekolah Indonesia kurang melatih literasi sains

siswa. Pembelajaran sains saat ini cendrung hanya menghafalkan konsep, teori

dan hukum saja. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan

pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Rendahnya kemampuan literasi sains siswa, menurut Sardiman (dalam

Bagiarta, Karyasa, dan Suardana, 2015: 3) dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu

faktor individual dan faktor sosial. Motivasi berprestasi merupakan faktor

individual yang berasal dari dalam diri siswa. Sedangkan menurut Guswita

(2014: 3) banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor

tersebut diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya minat,

motivasi, kesulitan mengatur waktu belajar merupakan beberapa contoh faktor

internal yang mempengaruhi hasil belajar. Sedangkan faktor eksternal

diantaranya yaitu kurang mendapat perhatian orang tua, lingkungan yang

kurang mendukung sehingga menyebabkan anak malas belajar.

Berkaitan dengan rendahnya literasi sains siswa Indonesia, perlu dilakukan upaya

perbaikan terhadap pembelajaran sains di sekolah. Oleh karena itu, peneliti

melakukan uji literasi sains di lingkup Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

dengan dasar untuk mengetahui gambaran mengenai capaian literasi sains siswa

SMP se-Kecamatan Pagelaran. Sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat

dijadikan referensi dan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas

pembelajaran di tingkat sekolah.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profil kompetensi literasi sains siswa SMP Kelas IX Se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Tahun Ajaran 2015/2016?

2. Bagaimana profil kompetensi literasi sains siwa siswa SMP Kelas IX Se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Tahun Ajaran 2015/2016

berdasarkan status sekolah?

3. Bagaimana profil kompetensi literasi sains siwa siswa SMP Kelas IX Se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Tahun Ajaran 2015/2016

berdasarkan gender?

4. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kompetensi

literasi sains siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang telah dikemukakan, maka  tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran mengenai profil kompetensi literasi sains siswa SMP kelas IX Se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu  pada tahun ajaran 2015/2016.

2. Gambaran mengenai profil kompetensi literasi sains siwa SMP kelas IX Se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu  pada tahun ajaran

2015/2016.berdasarkan status sekolah.
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3. Gambaran mengenai profil kompetensi literasi sains siwa SMP kelas IX Se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu  pada tahun ajaran 2015/2016.

berdasarkan gender.

4. Faktor internal dan eksternal yang  mempengaruhi tingkat kemampuan literasi

sains siswa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti, yaitu untuk mendapatkan wawasan dan gambaran tentang profil

literasi sains pada siswa SMP sehingga jika peneliti dapat melakukan

perbaikan dalam proses pembelajaran nantinya ketika menjadi seorang

guru.

2. Peneliti lain, yaitu menjadi bahan referensi untuk memudahkan peneliti

selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan literasi sains

3. Guru, yaitu memberikan refleksi kepada guru mengenai kemampuan siswa

dalam litersi sains serta dapat menjadi bahan pertimbangan guru untuk

melakukan proses perbaikan dalam melakukan pembelajaran

4. Siswa, yaitu memberikan pengalaman dalam mengenal dan menyelesaikan

soal-soal bertaraf PISA.

5. Sekolah, memberikan gambaran kemampuan literasi sains siswa SMP saat

ini dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengevaluasi kurikulum

yang diterapkan di sekolah. Sehingga sekolah dapat mengembangkan

pembelajaran dengan lebih baik agar dalam pelaksanaannya dapat

dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan dalam literasi sains.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas,

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Profil kompetensi yang diukur dalam penelitian ini adalah kompetensi yang

berkenaan dengan aspek yang diatur dalam tes PISA 2006 meliputi

kemampuan mengidentifikasi permasalahan ilmiah, menjelaskan fenomena

ilmiah dan menggunakan bukti-bukti ilmiah.

2. Literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains,

mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-

bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan

dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas

manusia.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas IX se-Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016.

4. Sampel dalam penelitian ini adalah 50% dari jumlah keseluruhan siswa

SMP se- Kecamatan Pagelaran yang dipilih melalui teknik purposive

sampling.

5. Kemampuan literasi sains yang dianalisis diperoleh melalui tes tertulis

berjumlah 30 soal yang terdiri atas soal berbentuk pilihan ganda,

pertanyaan “ya/tidak”, isian singkat dan uraian terbuka.

6. Materi pokok yang digunakan dalam tes pada penelitian ini adalah

keanekaragaman hayati (kelas VII KD 7.2), materi pokok yang digunakan

dalam tes pada penelitian ini adalah keanekaragaman hayati (kelas VII KD

7.2), peran manusia dalam pengelolaan lingkungan (Kelas VII KD 7.4),
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sistem gerak (kelas VIII KD 1.3), sistem pencernaan (kelas VIII KD 1.4),

sistem pernapasan (kelas VIII KD 1.5), dan sistem kordinasi dan alat indra

(kelas IX KD 1.3 semester ganjil).

7. Instrument tes literasi sains yang digunakan adalah soal literasi sains PISA

2006 bidang biologi.

8. Pendistribusian kuisioner kepada siswa dan guru untuk memperoleh data

pendukung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi literasi sains siswa.

9. Faktor – faktor yang mempengaruhi literasi sains siswa dalam penelitian ini

terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi

motivasi belajar IPA, kebiasaan belajar, dan minat melanjutkan sekolah.

Sedangkan faktor eksternal meliputi fasilitas sekolah, latar belakang

pendidikan orang tua, bimbingan orang tua saat siswa di rumah, dan

profesionalisme guru.

F. Kerangka Pikir

IPA pada hakikatnya merupakan ilmu untuk mencari tahu dan memahami

alam semesta secara sistematik. IPA bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep atau prinsip melainkan merupakan

proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana untk

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Hakikat IPA meliputi empat unsur,

yaitu: produk proses, aplikasi dan sikap. Keempat unsur tersebut membentuk

metode pembelajaran sains yang mengutamakan pembelajaran kontekstual

dengan menggunakan metode ilmiah.
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Berlandaskan mengenai hakikat IPA tersebut maka dibentuklah kurikulum

sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan.

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program yang

diperuntukkan membelajarkan siswa, sehingga terjadi perubahan dan

perkembangan tingkah laku. Kurikulum merupakan dokumen rencana

pembelajaran serta memberikan acuan atau landasan apa yang akan diajarkan.

Kurikulum tanpa adanya pembelajaran hanyalah sebuah rencana belaka.

Kurikulum IPA menekankan pada pembelajran yang seimbang antara konsep,

proses dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada

siswa untuk mengembangkan kompetensi dan mengembangkan konsep-

konsep yang didapat, sehingga siswa dapat menjelajahi dan memahami alam

sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA memberikan pengalaman belajar yang

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan memiliki pemikiran

yang lebih luas. Pembelajaran IPA juga merupakan cara yang paling tepat

untuk memperoleh keterampilan-keterampilan, sikap dan pengembangan

penguasaan konsep. Sehingga siswa  dapat mengaitkan pengetahuan yang

diperoleh dengan situasi dan kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pembelajaran IPA memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dalam penguasaan pengetahuan IPA. Faktor-faktor tersebut

diantaranya motivasi belajar IPA. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam

setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi

belajar siswa.  Siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar
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memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya

semakin tinggi motivasinya, semakin tinggi pula usaha yang dilakukan.

Dengan peningkatan motivasi belajar maka siswa akan tergerak, terarahkan

sikap dan prilaku siswa dalam belajar. Kebiasaan cara belajar juga menjadi

faktor yang mempengaruhi pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan IPA bukan

hanya sekedar konsep atau teori saja, sehingga tentu berbeda antara siswa

yang kebiasaan belajarnya hanya sekedar membaca saja dengan siswa yang

mencoba pengetahuan yang diperoleh.

Ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai juga mempengaruhi proses

pembelajaran IPA.  Fasilitas sekolah yang lengkap tentu akan mempermudah

proses belajar mengajar. Fasilitas tersebut seperti adanya laboratorium,

perpustakaan dan adanya akses internet. Kebedaaan laboratorium tentu sangat

menunjang proses belajar IPA mengingat banyak percobaan yang bisa

dilakukan di laboratorium. Selain itu profesionalisme guru juga

mempengaruhi hasil dari pembelajaran IPA. Meskipun fasilitas sekolah

lengkap jika tidak didampingi oleh guru yang berkualitas hasilnya pun tidak

akan maksimal. Kurang kompeten dan keterbatasan pengetahuan guru dalam

penyampaian materi baik dalam hal metode ataupun penunjang pokok

pembelajaran lainnya akan berpengaruh terhadap pembelajaran.

Kegiatan belajar pada dasarnya berlangsung secara terus menerus, maka dari

itu orang tua memilki peranan penting bagi pendidikan anak. Pentingnya

bimbingan belajar orangtua terhadap pendidikan anak bisa diterapkan melalui

perhatian terhadap kegiatan belajar anak di rumah dan hal-hal yang
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berhubungan dengan  pendidikan di sekolah. Siswa yang mendapat bimbingan

belajar dari orang tua akan memiliki motivasi belajar yang lebih dibandingkan

siswa yang tidak mendapat bimbingan di rumah.

Melalui pembelajran IPA juga ditanamkan kemampuan literasi sains. Literasi

sains menjadi penting untuk dikuasai siswa karena dengan memiliki

kemampuan literasi sains maka siswa dapat memahami lingkungan hidup,

kesehatan, isu-isu global dan masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat

modern yang sangat sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan

ilmu pengetahuan.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pembelajaran IPA

Faktor Internal :
1. Motivasi

belajar
2. Kebiasaan

belajar
3. Minat

melanjutkan
sekolah

Literasi Sains:
1. Secara umum
2. Berdasarkan gender
3. Berdasarkan status sekolah

Faktor Eksternal:
1. Fasilitas sekolah
2. Latar belakang

pendidikan orang
tua

3. Bimbingan
orangbtua saat di
rumah

4. Proses
pembelajaran

5. Profesionalisme
guru

Hakikat IPA

Kurikulum
IPA
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II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Kurikulum dan Pembelajaran IPA

Definisi tentang IPA (sains) telah banyak dikemukaan oleh para ahli, antara

lain menurut Tawil dan Liliasari (2014: 7), IPA merupakan kumpulan dari

pengetahuan fakta, konsep, dan proses. Sains tidak hanya sekedar pengetahuan

yang bersifat ilmiah saja melainkan terdapat pula dimensi-dimensi ilmiah yang

menjadi bagian sains. Kubicek (dalam Ali, Suastra dan Sudiatmika, 2013: 2)

menyatakan bahwa IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan berupa fakta-fakta, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan.

Berdasarkan pengertian IPA yang sudah diuraikan sebelumnya Toharudin,

Hendrawati, dan Rustaman ( 2011: 28) mengemukakan bahwa hakikat sains

terbagi dalam tiga unsur utama yaitu :

a. Sikap; sikap ini merupakan kecenderungan individu untuk berprilaku

dalam memecahkan masalah.

b. Proses; tata cara pemecahan masalah melalui langkah-langkah tertentu

yang sistematis (metode ilmiah) .
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c. Produk; berupa fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. Pelaksanaannya

berupa penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari

Sementara itu Trianto (dalam Ulum, 2014: 1) menyatakan bahwa IPA

hakikatnya merupakan suatu produk, proses dan aplikasi. Sebagai produk, IPA

merupakan sekumpulan pengatahuan dan konsep. Sedangkan sebagai suatu

proses IPA, merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mempelajari

objek studi. IPA sebagai aplikasi merupakan penerapan dari teori-teori IPA

yang akan memberikan sumbangsih dalam perkembangan teknologi.

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan

perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dirjen PMPTK (2008: 9)

menyatakan bahwa dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian

kurikulum, maka secara teoritis cenderung sulit untuk menentukan satu

pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat ini istilah

kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, satu dimensi dengan dimensi

lainnya saling berkaitan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu:

1. kurikulum sebagai suatu ide/gagasan.

2. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan

perwujudan dari kurikulum sebagai ide / gagasan.

3. kurikulum sebagai suatu kegiatan atau  suatu rencana tertulis.

4. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari

kurikulum sebagai suatu kegiatan

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program

pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program
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tersebut siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi

perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan

pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum sebagai pengalaman belajar

merupakan serangkaian pengalaman belajar. Semua kegiatan yang

memberikan pengalaman belajar bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum

(Hamalik, 2001: 18).

Berkaitan dengan kualitas kurikulum, Oliva (dalam Anjarsari, 2014: 3)

menyatakan bahwa  pemerintah Indonesia telah berupaya menyempurnakan

kurikulum. Dalam dunia pendidikan Indonesia sudah beberapa kali mengalami

perubahan dan perbaikan kurikulum. Kurikulum yang ada merupakan langkah

perbaikan dari kurikulum-kurikulum yang berlaku sebelumnya. Perubahan

tersebut terjadi karena adanya perubahan pada sistem politik, sosial, budaya,

ekonomi, dan IPTEK dalam masyarakat. BPPDPN (2007: 1) menuturkan

bahwa untuk membangun pendidikan yang berkualitas perlu dirancang suatu

sistem yang dapat menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi. Salah satu komponen yang mempunyai andil besar

dalam dunia pendidikan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Untuk itu,

kurikulum dimasa depan perlu dirancang dan disempurnakan. Sehingga

nantinya kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat meningkat dan

mampu bersaing dikancah nasional maupun internasional.

Berikut merupakan pemaparan dari beberapa kurikulum yang  pernah

diterapkan di Indonesia. Siskandar (dalam Tim Peneliti Balitbang Sumut ,

2005: 18), mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
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merupakan pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi

yang seharusnya dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan, yang

meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan pola pikir serta

mengaplikasikan pengetahuan yang telah pelajari. Menurut Toharudin,

Hendrawati, dan Rustaman (2011:  57) rumusan tujuan pembelajaran sains

dituangkan dalam kurikulum sains dan dijabarkan dalam bentuk kompetensi-

kompetensi standar yang harus dikuasai oleh siswa

Berdasarkan kurikulum berbasis  kompetensi, Depdiknas (2003: 2 )

menyatakan secara khusus fungsi dan tujuan IPA disebutkan sebagai berikut:

1. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah.

3. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains (literasi

sains) dan teknologi.

4. Menguasai konsep sains untuk bekal hidup dimasyarakat dan melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Dari fungsi dan tujuan  tersebut kiranya jelas bahwa kurikulum pendidikan

IPA di Indonesia sudah mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan

literasi sains.  Hal ini tergambar jelas pada point  ketiga yang menyatakan

bahwa salah satu fungsi dan tujuan IPA  adalah untuk mempersiapkan siswa

menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi.

Kurikulum lainnya yang juga diterapkan di Indonesia adalah kurikulum

tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam KTSP pembelajaran IPA di tingkat

Sekolah Menengah Pertama disajikan secara terpadu. Keterpaduan tersebut
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memberikan makna bahwa persoalan IPA dapat dikaji dari aspek fisika, kimia

ataupun biologi. Salah satu tujuan pembelajaran sains yang dikembangkan

oleh KTSP adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa

untuk mengetahui dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan IPTEK

(Yuliastuti, 2009: 15). Berdasarkan penjelasan diatas KTSP dimaksudkan

untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan serta membudayakan

berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.  Hal ini jelas

menggambarkan bahwa KTSP juga sudah menghantarkan siswa untuk

memiliki kemampuan literasi sains atau melek sains.

Pemerintah dalam kurikulum 2013 mengamanahkan bahwa mata pelajaran

IPA SMP dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science,

berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan

belajar, rasa ingin tahu, dan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap

lingkungan. Tujuan pembelajaran secara umum untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang (Anjarsari, 2013: 2).

Pada implementasi kurikulum 2013, pembelajaran IPA dikembangkan dengan

pendekatan scientific.Pendekatan ini menekankan lima unsur (5M) yaitu

mengamati, mengukur, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam

kurikulum 2013 siswa lebih mengedepankan dan mengembangkan pola pikir

dengan daya analisis sehingga nantinya siswa dapat memecahkan masalahnya

sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan literasi sains yaitu mampu menggunakan

metode ilmiah/ melek sains dalam memecahkan masalah pada kehidupan

sehari-hari (Lukman, Suwono, dan Suarsini, 2014: 2).
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Pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian kurikulum.

Lederman (dalam Anjarsari, 2014: 3) menyatakan bahwa selama bertahun-

tahun model kurikulum dan pembelajaran didesain dan dirancang untuk

meningkatkan kualitas proses pembelajaran IPA. Pada akhirnya semua model

kurikulum tersebut mengarah pada literasi sains Berdasarkan uraian mengenai

kurikulum di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kurikulum yang

diberlakukan di Indonesia sudah mengarahkan siswa untuk memiliki

kemampuan literasi sains. Hal ini tergambar jelas pada setiap fungsi dan

tujuan pada masing-masing kurikulum. Tentunya setiap kurikulum memiliki

karakteristik kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga sebenarnya

kurikulum yang diterapkan saat ini merupakan pengembangan dari kurikulum

sebelumnya. Sehingga untuk masa mendatang berkemungkinan untuk muncul

kurikulum baru sebagai upaya untuk menghadapi tantangan global yang

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kurikulum sains, konsep pembelajaran yang

terfokus pada literasi sains dapat menjadi alternative pembelajaran yang

diterapkan di sekolah. Konsep pembelajaran yang berorientasi sains bersifat

fleksibel dan memiliki keunikan khusus yang menunjukkan identitas

pembelajaran sains yang sesungguhnya. Dengan kata lain konsep literasi sains

dapat diterapkan pada semua jenis kurikulum (Toharudin, Hendrawati dan

Rustaman, 2011: 51).

Kurikulum sains di Indonesia hingga saat ini masih memiliki beberapa

kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Berkenaan dengan
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kemampuan sains terutama berkenaan dengan materi literasi sains, Toharudin,

Hendrawati, dan Rustaman (2011: 65) merekomendasikan beberapa hal ke

depan sebagai perbaikan :

a. Kurikulum sains hendaknya menekankan pembelajaran sains yang
seimbang antara konsep, proses dan aplikasinya

b. Pembelajaran sains hendaknya dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa
bahwa mereka mampu mempelajari sains, bukan hanya konsepnya tetapi
juga harus disertai pengembangan sikap dan keterampilan ilmiah.

c. Sistem penilaian hendaknya direncanakan secara matang unuk mengukur
pengetahuan dan konsep keterampilan proses sains, penalaran tingkat tinggi
(kritis, logis, kreatif), menggunakan asesment portofolio dan kinerja ilmah..

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran proses  pembelajaran

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model

pembelajaran merupakan landasan implementasi suatu pendekatan, metode dan

pembelajaran. Membangun Kemampuan literasi sains dapat ditanamkan kepada

siswa melalui pembelajaran di kelas. Tentunya terdapat model-model

pembelajaran yang tepat dan sesuai yang dapat diterapkan di kelas. Toharudin,

Hendrawati dan Rustaman  (2011: 79-109) menyatakan terdapat enam model

pembelajran yang dapat membangun literasi sains siswa yaitu pendekatan sains

terpadu, inquiri, pendekatan Science- Technology- Society (STM),

pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah dan belajar tuntas (

mastery learning).

Berikut ini merupakan penjabaran dari setiap model pembelajaran yang dapat

membangun kemampuan literasi sains siswa. Proses pembelajaran yang

pertama adalah inquiri. Menurut Fitriani, Hairida dan Lestari (2014: 8) model

pembelajaran inquiri merupakan  pembelajaran aktif yang dapat memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan memecahkan
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masalah, mengambil keputusan dari masalah yang dihadapi. Melalui

pembelajaran ini siswa dilatih untuk dapat mengaitkan materi yang didapat

dengan situasi nyata yang siswa hadapi. Selain itu, menurut Coulburn (dalam

Utami, Dasna, dan Sulistina, 2013: 2) pembelajaran inquiri merupakan

serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir

dalam memahami fenomena alam dan menemukan konsep pembelajaran bagi

diri sendiri.

STM (Science- Technology- Society) merupakan pendekatan yang digunakan

untuk meningkatkan literasi sains. Pembelajaran menggunakan pendekatan

STM dapat melatih siswa melakukan pembelajaran secara mandiri,

menemukan konsep dari materi pembelajaran (Gunarto dan Hidayah, 2014:

28). Menurut Yaser (dalam Hakim, 2012: 3) model pembelajaran STM

merupakan pembelajaran yang melibatkan isu sains yang dihadapi masyarakat

dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta terkait langsung dengan

kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran seperti ini, maka siswa dapat

memiliki kemampuan literasi sains yang bermanfaat untuk memahami alam

sekitar serta mengambil tindakan dalam menghadapi masalah.

Pendekatan lain yang juga digunakan dalam pembelajaran sains adalah CTL

(contextual teaching learning). Mulyani( 2013: 116)  menyatakan bahwa

pendekatan CTL (contextual teaching learning) ini menekankan pada proses

keterlibatan siswa untuk dapat menemukan dan menghubungkan materi yang

dipelajari dengan situasi dan keadaan dikehidupan nyata, sehingga siswa dapat

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini siswa
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dapat lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam

kehidupan sehari-hari. Tentunya pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan CTL (contextual teaching learning) memberikan kontribusi dalam

membangun kemampuan literasi sains siswa.

Metode lain yang tepat untuk menanamkan kemampuan literasi sains adalah

Problem Based Learned. Metode PBL merupakan metode pembelajaran

dengan menghadapkan siswa pada permasalahan –permasalahan dunia. PBL

merupakan pembelajaran aktif dan pendekatan pembelajaran berpusat pada

masalah yang tidak terstruktur yang digunakan sebagai titik awal dalam proses

pembelajaran (Wulandari, 2013: 3). Pembelajaran berbasis masalah

mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan keterampilan

dalam memecahkan masalah berdasarkan kemampuan sendiri ataupun

kerjasama dalam kelompok. Pada intinya PBL merupakan suatu pembelajaran

yang menggunakan masalah nyata, yang disajikan diawal pembelajaran (Putra,

2012: 22).

Pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran siswa aktif dalam

menemukan konsep sendiri diantaranya adalah discovery. Siswa belajar

melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip, dan guru

mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan

yang memungkinkan siswa menemukan konsep dan prinsip – prinsip untuk diri

mereka sendiri (Widiadnyana, Sadia, Suastra, 2014). Menurut Ruseffendi

(dalam Rahman dan Maarif, 2014: 36) metode discovery merupakan metode

mengajar yang dirancang siswa memperoleh pengetahuan baru tanpa



22

pemberitahuan langsung dari guru tetapi sisiwa menemukan pengetahuan

tersebut sendiri. Diharapkan, jika sisiwa aktif terlibat didalam menemukan

suatu prinsip sendiri, siswa akan memahami konsep lebih baik dan akan

mampu mengingat dalam kurun waktu yang lama.

Pemahaman tentang karakteristik  IPA berdampak pada proses belajar IPA di

sekolah.  Cakupan dan proses belajar IPA di sekolah memiliki karakteristik

tersendiri yaitu diantaranya proses belajar IPA melibatkan hampir seluruh

indera, dan proses berpikir serta menggunakan berbagai macam cara/teknik.

Selain itu belajar IPA juga memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk

membantu pengamatan. Belajar IPA juga melibatkan kegiatan-kegiatan temu

ilmiah, studi kepustakaan,  dan yang lainnya untuk memperoleh penguatan

terhadap hasil temuan. Selain itu belajar IPA juga merupakan proses aktif.

Keaktifan dalam belajar IPA terwujud dalam keaktifan bertindak dan berpikir

(Djojosoediro, 2009: 21-22).

Belajar sains merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh

keterampilan-keterampilan, sikap dan pengembangan penguasaan konsep yang

berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Kubicek (dalam Ali, Suastra, dan

Sudiatmika, 2013) mengatakan proses pembelajaran IPA mengutamakan pada

pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA

diarahkan untuk inquiri dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk

memperoleh pemahaman yang lebih detail dan mendalam tentang alam
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Pembelajaran IPA menitikberatkan pada membelajarkan siswa secara aktif

untuk berinteraksi dengan objek nyata. Koes (dalam Ali, Suastra, dan

Sudiatmika, 2013) mengatakan pada pelaksanaannya proses pembelajaran IPA

menunjukkan fakta bahwa pembelajaran IPA belum berjalan dengan tepat.

Beberapa fakta tersebut diantaranya :

a. Proses pembelajaran berpusat pada guru bukan pada siswa. Dengan ceramah

sebagai metode yang paling dominan.

b. Guru hanya memberikan informasi dari buku paket tanpa memberikan

informasi dari sumber lain

c. Guru hanya mementingkan ketercapaian target pengajaran dan nilai akhir

siswa atau  penyelesaian penyampaian semua bab tanpa memperhatikan

penggunaan metode yang tepat

B. Literasi Sains

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah studi

internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa

sekolah berusia 15 tahun. Studi ini dikoordinasikan oleh Organisation for

Economic Cooperation and Development (OECD) yang berkedudukan di

Paris, Perancis.  PISA merupakan studi yang diselenggarakan setiap tiga tahun

sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan seterusnya. Dalam

melakukan studi ini, setiap negara harus mengikuti prosedur operasi standar

yang telah ditetapkan, seperti pelaksanaan uji coba dan survei, penggunaan tes

dan angket, penentuan populasi dan sampel, pengelolaan dan analisi data, dan

pengendalian mutu (Litbang, 2015: 1).
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Literasi sains merupakan salah satu kategori yang masuk dalam penilaian

PISA.

Terkait dengan definisi dari literasi sains, Firman (dalam Suciati dkk, 2014: 3)

mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan

sains, mengidentifikasikan petanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan

bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan

dengan alam dan perubahan yang dilakukan dilakukan terhadap alam melalui

aktivitas manusia. Definisi literasi sains ini memandang literasi sains bersifat

multidimensional, bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains,

melainkan lebih luas dari itu Literasi sains menurut OECD (dalam Sandi,

Setiawan dan Rusnayati, 2015: 94) diartikan sebagai kemampuan  untuk

menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi petanyaan, dan menarik

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka membuat keputusan

berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui

aktivitas manusia.

Literasi sains terdapat empat aspek yang melandasi penilaian PISA. Keempat

aspek tersebut yaitu aspek konteks, pengetahuan, kompetensi dan sikap.

Aspek konteks meliputi isu personal, lokal, nasional juga isu global.

Sedangkan aspek pengetahuan merupakan sebuah pemahaman mengenai

fakta, konsep dan penjelasan teori yang membentuk pengetahuan ilmiah.

Aspek selanjutnya yaitu aspek kompetensi. Aspek ini meliputi kemampuan

menjelaskan fenomena secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi

penyelidikan ilmiah serta menginterpersi data dan fakta secara ilmiah. Aspek
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terakhir yaitu aspek sikap. Pada aspek  ini sikap diidentifikasikan dengan rasa

ketertarikan pada sains dan teknologi (Nisa, Rochintaniawati dan Fitriani,

2015: 311).

Dalam pengujian kemampuan literasi sains PISA menggunakan soal sebagai

alat ukur kemampuan literasi sains siswa. Adapun karakteristik soal PISA

yang dinyatakan oleh Rustaman (2004 : 10-11) adalah sebagai berikut :

a. Soal-soal yang mengandung konsep tidak langsung terkait dengan konsep-

konsep dalam kurikulum manapun, tetapi diperluas.

b. Menyediakan sejumlah informasi atau data dalam berbagai bentuk

penyajian untuk diolah oleh siswa yang akan menjawabnya.

c. Soal-soal PISA meminta siswa mengolah informasi dalam soal.

d. Pernyataan yang menyertai pertanyaan dalam soal perlu dianalisis dan

diberi alasan saat menjawabnya.

e. Disajikan dalam bentuk yang bervariasi, bentuk pilihan ganda, isisan

singkat, atau esai.

f. Soal PISA mencakup konteks aplikasi (personal-komunitas-global,

kehidupan-kesehatan-bumi, dan lingkungan-teknologi) yang kaya.

Literasi sains penting untuk dikuasai oleh siswa dalam kaitannya dengan cara

siswa itu dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan

masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat

bergantung pada teknologi dan kemajuan, serta perkembangan ilmu

pengetahuan. Tujuan pendidikan sains adalah meningkatkan kompetensi yang

dibutuhkan siswa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai
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situasi. Dengan kompetensi itu, siswa mampu membangun dirinya untuk

belajar  lebih lanjut dan juga mampu bersaing ketika terjun kemasyarakat

sekitarnya (Toharudin, Hendrawati, dan Rustaman, 2011: 3)

Terkait pentingnya literasi sains bagi siswa Sandi, Setiawan dan Rusnayati

(2012: 94) menyatakan bahwa literasi sains penting untuk dikuasai oleh setiap

individu karena hal ini berkaitan erat dengan cara individu untuk memahami

lingkungn hidup dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat

modern yang sangat bergantung terhadap IPTEK. Literasi sains dapat

dijadikan dasar atau landasan individu dalam mengambil suatu tindakan

dengan mempertimbangkan akibat – akibat yang mungkin terjadi. Jadi, literasi

sains bukan hanya berpengaruh terhadap IPTEK tetapi juga mempunyai

pengaruh yang luas dalam kehidupan manusia yang dapat mencerminkan

budaya suatu masyarakat.

Literasi sains dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Pertama, functional

literacy yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan

kebutuhan dasar manusia seperti pangan, kesehatan dan perlindungan. Kedua,

civic literacy yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi

secara bijak dalam bidang sosial mengenai isu yang berkenaan dengan sains

dan teknologi, Ketiga, cultural literacy yang mencangkup kesadaran pada

usaha ilmiah dan persepsi bahwa sains merupakan aktivitas intelektual yang

utama (Zuriyani, 2003: 3).
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Lebih rinci Holbrook dan Rannikmae (2009: 279) menyatakan dalam

penilaian literasi sains dapat dibedakan pada empat tingkatan,  ke empat

tingakatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Nominal ; siswa hanya mengetahui istilah ilmiah, tetapi tidak paham

mengernai arti dari istilah tersebut.

b. Fungsional; siswa sudah dapat menggunakan kosakata ilmiah dan

teknologi.

c. Konseptual dan prosedural; siswa telah memiliki pemahaman mengenai

hubungan antar konsep-konsep yang ada serta sudah dapat menggunakan

proses ilmiah dengan tepat

d. Multidimensi; siswa tidak hanya memiliki pemahaman, namun telah

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dan mengaplikasikan

pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Penilaian literasi sains, PISA (OECD, 2000: 77) menetapkan lima komponen

proses sains yaitu:

a. Mengenal pertanyaan ilmiah, yaitu pertanyaan yang dapat diselidiki

secara ilmiah, seperti mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab oleh

sains.

a. Mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penyelidikan ilmiah. Proses

ini melibatkan identifikasi atau pengajuan bukti yang diperlukan untuk

menjawab pertanyaan dalam suatu penyelidikan sains, atau prosedur yang

diperlukan untuk memperoleh bukti itu.
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b. Menarik dan mengevaluasi kesimpulan. Proses ini melibatkan kemampuan

menghubungkan kesimpulan dengan bukti yang mendasari atau

seharusnya mendasari kesimpulan itu.

c. Mengkomunikasikan kesimpulan yang valid, yakni mengungkapkan

secara tepat kesimpulan yang dapat ditarik dari bukti yang tersedia.

d. Mendemonstrasikan pemahaman terhadap konsep-konsep sains, yakni

kemampuan menggunakan konsep-konsep dalam situasi yang berbeda dari

apa yang telah dipelajarinya.

Literasi sains dalam pelaksanaannya selalu mengalami perkembangan yang

disesuaikan dengan perkembanagan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tabel

berikut memberikan macam perbandingan literasi sains pada tahun 2000 dan

2003 (Rustaman, 2004: 11).

Tabel 1. Perbandingan literasi sains pada tahun 2000 dan 2003

Area Penilaian Literasi sains 2000 Literasi sains 2003
Dimensi konten Konsep-konsep biologi, fisika, kimia,

dan IPBA, yang terkait pada tema
utama
 Bentuk dan fungsi, biologi manusia,

perubahan fisiologis, keberagaman
makhluk hidup, pengendalian
genetik dan ekosistem

 Struktur dan sifat materi, perubahan
atmosfer, perubahan fisik dan kimia,
transformasi energi, gerak dan gaya

 Bumi dan kedudukannya di alam
semesta dan perubahan geologis

Area pengetahuan ilmiah
dan konsep seperti :
 Biodiversitas
 Gaya dan perpindahan
 Perubahan fisiologis

Dimensi Proses Kemampuan atau proses mental yang
terlibat ketika menjawab pertanyaan
atau memecahkan masalah, seperti:
 Mengenal pertanyaan yang dapat

dijawab dalam sains
 Identifikasi bukti
 Interpretasi bukti
 Menerangkan kesimpulan sesuai

bukti yang ada

Kemampuan menggunakan
pengetahuan ilmiah dan
pemahaman , memperoleh
interpretasi dan bertindak
terhadap bukti:
 Memberikan dan

menjelaskan prediksi
fenomena ilmiah
 Memahami investigasi

ilmiah
 Interpretasi bukti ilmiah

dan kesimpulan



29

Tabel 2. Perbandingan pengujian area literasi sains antara 2006 dan 2009 (
Bybee, McCrae dan Laurie: 2009 )

Assesmen Area Literasi Sains 2006 Literasi Sains 2009
Dimensi Konten Konsep –konsep bioogi, fisika,

kimia, IPBA dan teknologi
Konsep-konsep biologi,
fisika, kimia, IPBA dan
teknologi

Dimensi Proses Protes sains dalam PISA
dibagi menjadi 3 aspek:
 mengidentifikasi pertanyaan

ilmiah
 menjelaskan fenomena

secara ilmiah
 menggunakan bukti ilmiah

Proses sains dalam PISA
dibagi menjadi 3 aspek
 mengidentifikasi

pertanyaan ilmiah
 menjelaskan

fenomena secara
ilmiah

 menggunakan bukti
ilmiah

Dimensi Konteks Konteks sains, terfokus pada
penggunaan yang terkait
dengan:
 kesehatan
 Sumber daya alam
 Mutu lingkungan
 Bahaya dan
 Perkembangan mutakhir

sains dan teknologi
Relevensi: pribadi, komunitas,
global

Konteks sains, terfokus
pada penggunaan yang
terkait dengan:
 Kesehatan
 Sumber daya alam
 Mutu lingkungan
 Bahaya dan
 Perkembangan

mutakhir sains dan
teknologi

Relevensi: pribadi,
komunitas, global

Berdasarkan hasil peringkat PISA, siswa Indonesia dimasukkan ke dalam

kategori memiliki kemampuan literasi sains rendah. Skor siswa Indonesia

cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2006 cenderung stabil

atau tidak mengalami peningkatan. Hasil Studi PISA tahun 2009 menunjukkan

tingkat literasi sains siswa Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan hasil studi

tahun 2006. Tingkat literasi sains siswa Indonesia berada pada peringkat ke 57

Dimensi Situasi Konteks sains, terfokus pada
pengunaan yang terkait dengan
 Kehidupan dan kesehatan
 Bumi dan lingkungan
 Teknologi
 Relevensi : Pribadi, komunitas,

global

Konteks, sains terfokus pada
penggunaan yang terkait
dengan :
 Kehidupan dan

kesehatan
 Teknologi
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dari 65 negara peserta dengan skor yang diperoleh 383 dan skor ini berada di

bawah rata-rata standar dari PISA (OECD, 2009: 18).

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan

penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Penguasaan literasi sains siswa

SMA kelas X di kota Solok diukur dengan soal-soal PISA 2006 oleh Anggraini

(2014: 169)  juga didapatkan hasil bahwa kemampuan literasi sains siswa

masih kurang sekali, karena persentase yang didapatkan adalah 27,94% (rendah

sekali ≤54% ). Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian siswa

berupa materi pelajaran yang belum pernah dipelajari, siswa tidak terbiasa

mengerjakan soal yang menggunakan wacana, dan proses pembelajaran yang

tidak mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi sains.

Penelitian lain yang dilakukan Suciati, Resty, W. Itang, E. Nanang, Meikha,

Prima dan Reni (2012: 7) bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan siswa

ditinjau dari aspek literasi sains meliputi 3 aspek: konten, proses, dan konteks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa ditinjau

dari aspek konten (34,4%), aspek proses (32,61%), dan aspek konteks

(35,91%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata

kemampuan literasi sains pada aspek proses merupakan aspek kemampuan

literasi sains rendah.

Beberapa hasil penelitian di atas, secara nyata memberikan gambaran

rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia. Hal ini jelas

membutuhkan perhatian serius untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.
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Semua komponen pendidikan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa.

C. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Literasi Sains

Rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia ini dipengaruhi oleh

banyak hal, antara lain kurikulum dan sistem pendidikan, pemilihan metode

dan model pembelajaran oleh guru, sarana dan fasilitas belajar, sumber belajar,

bahan ajar, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang secara langsung

bersinggungan dengan kegiatan pembelajaran siswa dan mempengaruhi

rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia adalah keberadaan

sumber belajar siswa, dalam hal ini bahan ajar berbentuk buku, yang selama ini

masih merupakan sumber utama pembelajaran siswa di sekolah (Kurnia,

Zulherman dan Fathurohman, 2014: 43).

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor tersebut

dikelompokkan dalam dua jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri

Faktor internal tersebut diantaranya kurangnya minat dan motivasi dalam

belajar, sulit mengatur waktu belajar, serta kurang menjaga kesehatan sehingga

menggangu proses belajar. Sedangkan faktor ekternal merupakan faktor

merupakan faktor yang muncul dari luar diri siswa. Faktor eksternal tersebut

diantaranya kurangnya perhatian dari orangtua, serta lingkungan yang kurang

mendukung sehingga menyebabkan anak malas belajar (Guswita, 2014: 3).
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Faktor lain yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi belajar,

kebiasaan belajar, kelengkapan fasilitas sekolah, profesionalisme guru dalam

mengajar, latar belakang siswa dan juga bimbingan orang tua ketika belajar di

rumah. Menurut Hamdu dan Agustina (2011: 2) motivasi belajar berpengaruh

terhadap prestasi siswa karena dengan adanya motivasi, siswa belajar lebih

keras, ulet, tekun dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar

pembelajaran. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang

perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah kebiasaan belajar.

Kebiasaan belajar sangat bergantung pada siswa itu sendiri. Slameto (dalam

Siagian, 2015: 124) siswa yang memiliki kebiasaan belajar cendrung hidup

dengan disiplin dan tanggung jawab dalam setiap tindakan belajarnya. Siswa

yang memiliki kebiasaan belajar yang baik memiliki keterampilan khusus yang

dapat menunjang peningkatan prestasi belajarnya. Keterampilan tersebut

diantaranya pembuatan jadwal belajar yang terstruktur, membuat catatan yang

menarik, selalu mengulang pelajaran yang didapat dirumah. Pada intinya, siswa

yang memiliki kebiasaan belajar yang baik maka memiliki hasil belajar dan

prestasi yang baik pula.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap prestasi siswa adalah bimbingan

orang tua di rumah. Untuk mendapatkan prestasi yang maksimal, peran dan

sikap orang tua dalam mendampingi di saat anak belajar sangat dibutuhkan.

Sikap orang tua yang menunjang ini, misalnya memberi waktu kepada anak

untuk berfikir, merenung, dan berkhayal. Kegiatan bimbingan belajar
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dilakukan untuk memecahkan hambatan belajar anak sehingga dapat

menyesuaikan diri dengan situasi belajarnya, serta dapat mengembangkan

keterampilan belajar anak, membentuk kebiasaan belajar konsisten dan dapat

mencapai prestasi semaksimal mungkin sesuai potensi yang dimiliki oleh anak

(Kharisma, 2015: 3).

Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas belajar merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi hasil belajar. Fasilitas belajar di sekolah memiliki peranan

penting dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang memadai dapat menunjang

siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal (Rejeki,  2013:  1). Hal ini

diperkuat oleh pendapat AlQomariyatin (2013: 2) bahwa kelengkapan fasilitas

belajar siswa baik di rumah ataupun di sekolah sangat penting untuk

memotivasi siswa agar giat belajar. Dengan lengkapnya fasilitas belajardapat

menunjang proses belajar, sehingga siswa rajin untuk belajar.

Kompetensi profesional guru juga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Marno (dalam Irshad, 2013: 20)

guru dapat dikatakan professional jika guru tersebut menguasai bidang studi

yang diajarkan, memahami keadaan siswa, memamhami prinsip-prinsip dan

teknik mengajar serta menguasai cabang ilmu pengetahuan yang relevan

dengan bidang studinya. Sedangkan Nurjanah (2011: 2) menyatakan bahwa

guru dikatakan profesional jika guru tersebut mempunyai kemampuan

mengajar yang baik, ijasah atau gelar kependidikan serta mampu membuat

perencanaan pembelajaran yang baik.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Februari 2016 di SMP

se- Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tahun ajaran 2015-2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP se-

kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tahun ajaran 2015/2016 yang

tersebar pada delapan sekolah yang berbeda. Keseluruhan sekolah menengah

pertama di Kecamatan Pagelaran terdiri dari dua sekolah negeri dan enam

sekolah swasta.

Sampel dalam penelitian ini adalah 50% dari jumlah populasi tiap sekolah,

namun untuk sekolah yang hanya memiliki siswa kelas IX sebanyak satu

kelas maka keseluruhan siswanya dapat dijadikan sampel. Pengambilan

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang

menurut Arikunto (2010: 183) adalah pengambilan sampel dengan kriteria

atau tujuan yang diinginkan oleh peneliti.

B. Populasi dan Sampel
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Data populasi dan sampel dari masing-masing sekolah dapat dilihat pada

tabel di bawah ini (Tabel 3).

Tabel 3. Data populasi dan sampel

No Sekolah
Populasi

(siswa)

Sampel

(siswa)

1 SMP N 1 Pagelaran 304 siswa 152 siswa

2 SMP N 3 Pagelaran 92 siswa 46 siswa

3 SMP Muhammadiyah 1 Pagelaran 16 siswa 16 siswa

4 SMP Muhammadiyah 2 Pagelaran 18 siswa 18 siswa

5 SMP PGRI 1 Pagelaran 54 siswa 54 siswa

6 SMP 17 1 Pagelaran 33 siswa 33 siswa

7 SMP 17 2 Pagelaran 12 siswa 6 siswa

8 SMP Xaverius Pagelaran 25 siswa 16 siswa

Jumlah 554 siswa 341 siswa

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian

deskriptif (Sukardi, 2003: 14). Penelitian ini dilakukan untuk membuat

deskripsi secara sistematis, akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada

tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan mengenai kemampuan literasi sains

siswa SMP se- Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam tes literasi

sains menggunakan soal PISA 2006. Tes soal PISA 2006 dipilih karena lebih

memfokuskan pada literasi sains dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan pada setiap tahun pelaksanaannya, tes soal PISA

memiliki fokus tertentu. Peneliti juga membagikan kuisioner kepada guru

IPA dan sampel penelitian sebagai data pendukung untuk mengetahui

gambaran faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi literasi sains.

C. Desain Penelitian
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Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:

a. Menyusun proposal penelitian.

b. Mencari informasi terkait jumlah sekolah SMP yang ada di

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

c. Membuat surat izin observasi untuk sekolah yang dijadikan sebagai

tempat penelitian.

d. Melakukan observasi ke sekolah dan meminta data siswa sebagai data

awal untuk menentukan jumlah sampel penelitian.

e. Menentukan jumlah sampel pada setiap sekolah yang diambil dari

kelas IX.

f. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam

penelitian yaitu kumpulan soal-soal PISA 2006 bidang IPA Biologi,

kuisioner guru dan kuisioner siswa.

2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Berdiskusi dengan guru terkait jadwal pelaksanaan dan teknis

pelaksanaan penelitian.

b. Mengkondisikan peserta didik yang dijadikan sampel penelitian.

D. Prosedur penelitian
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c. Membagikan soal literasi sains kepada sampel dan memberikan waktu

menyelesaikan 80 menit. Menjelaskan petunjuk pengerjaan soal.

d. Membagikan kuisioner kepada sampel penelitian dengan waktu

penyelesaian 30 menit.

e. Membagikan kuisioner kepada guru IPA terpadu.

f. Menganalisis dan memberikan skor terhadap lembar jawaban sampel

terkait soal yang diberikan.

g. Menganalisis dan memberikan skor hasil kuisioner yang diberikan

pada guru IPA dan sampel.

h. Mengolah data yang diperoleh untuk mengetahui gambaran literasi

sains siswa kelas IX se-Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

i. Mendeskripsikan kemampuan literasi sains siswa kelas IX se-

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data kuantitatif dan

kualitatif. Data kuantitatif berupa kompetensi literasi sains siswa yang

diperoleh dari hasil skor penilaian soal–soal literasi sains yang diujikan.

Sedangkan data kualitatif berupa faktor – faktor berpengaruh yang

diperoleh dari jawaban kuisioner guru dan kuisioner siswa yang berisi

mengenai pertanyaan dan pernyataan terkait literasi sains dan faktor –

faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi sains siswa.

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data
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2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Tes

Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data kuantitatif terkait

kompetensi literasi sains siswa SMP. Tes tertulis yang diberikan pada

siswa berupa soal PISA 2006 konteks IPA Biologi yang termasuk ke

dalam materi pada Kompetensi Dasar kelas VII, VIII dan IX khusus

semester ganjil. Tes tertulis terdiri atas soal berbentuk pilihan jamak

yang berjumlah 11 butir soal, 2 butir soal isian singkat, 7 butir soal

pertanyaan memilih “ya” atau “tidak”, dan 10 butir soal uraian.

Sehingga total terdapat 30 butir soal. Rincian soal literasi sains yang

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel pemetaan soal

PISA (Tabel 4).

Tabel 4. Pemetaan Soal PISA

KD/
Kelas

Tema/Materi
No.Soal/Kompetensi yang diuji

PG Isian Ya/Tidak Esai
7.2 / VII Biodiversitas 1A, 2B

7.4/ VII

Ozon 4A 5A 6A 3B
Efek rumah kaca 7C, 8C
Hujan asam 10B 9A 11B
Resiko kesehatan 12B

1.3/ VIII Latihan fisik 13B,14B 15B
1.4/ VIII Gigi berlubang 16A,17A

1.5/ VIII
Tembakau dalam
rokok

18B, 20C 19B, 21A

SK 1/ VIII Operasi besar 24B 22B, 25C 23B
1.2/ IX Ultrasound 30A 29C
1.3/ IX Sistem Imun 26A 27B, 28C

Ket: A. Mengidentifikasi permasalahan ilmiah (8 soal) B. Menjelaskan fenomena
secara ilmiah (15 soal) C. Menggunakan bukti-bukti ilmiah (7 soal)
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Adapun indikator dari masing-masing kompetensi yang dinilai dapat di

lihat pada tabel 5.

Tabel 5. Indikator pencapaian kompetensi menurut PISA 2006

Aspek
Kompetensi

Ilmiah PISA 2006

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Distribusi Nomor
Soal

Mengidentifikasi
permasalahan
ilmiah

1. Mengenali permasalahan
yang dapat diselidiki secara
ilmiah

2. Mengidentifikasi kata-kata
kunci untuk memperoleh
informasi ilmiah

3. Mengenali fitur penyelidikan
ilmiah

6, 21, 30

1, 5, 16, 26,

9

Menjelaskan
fenomena ilmiah

1. Mengaplikasikan
pengetahuan sains dalam
situasi yang diberikan

2. Mendeskripsikan atau
menafsirkan fenomena
ilmiah dan memprediksi
perubahan

3. Mengidentifikasi deskripsi,
eksplanasi, dan prediksi yang
tepat

13, 14, 15, 18, 19,
22,

3, 10, 11, 12, 23,
24,

2, 4, 27, 28,

Menggunakan
bukti-bukti ilmiah

1. Menafsirkan bukti ilmiah dan
membuat serta
mengkomunikasikan
kesimpulan

2. Mengidentifikasi asumsi,
bukti sosial, dan
perkembangan sains dan
teknologi

7, 8, 17, 25, 29

20

Sumber : OECD (2007: 29)

b. Kuisioner.

Kuisiner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup

(Sugiyono, 2013 : 199). Kuisioner dibuat untuk memperoleh informasi

yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kuisioner juga

dijadikan data yang bisa menunjang peneliti untuk mengetahui faktor-
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faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi sains. Kisi-kisi

kuisioner siswa yang digunakan dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Kisi-kisi lembar kuisioner siswa

No Indikator Nomor item soal
1 Mengetahui motivasi belajar siswa I (1-10)

2
Mengetahui proses pembelajaran IPA yang
berlangsung disekolah

1,2,3,4

3 Mengetahui kebiasaan belajar siswa II (1-8)

4
Mengetahui ketersediaan fasilitas sekolah
siswa

III (1-5)

5
Mengetahui bimbingan orang tua terhadap
siswa

5, 6

6
Mengetahui niat siswa untuk melanjutkan
sekolah atau tidak

7, 8

Adapun kisi-kisi kuisioner guru yang digunakan dalam penelitian ini

dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Kisi-kisi lembar kuisioner guru

No. Indikator
Nomor Item

Soal

1.
Mengetahui lama pengalaman guru
mengajar

6

2.
Mengetahui latar belakang pendidikan
guru

1, 2, 3, 5, 7

3.
Mengetahui jenjang pendidikan terakhir
guru IPA

4

4.
Mengetahui metode pembelajaran yang
digunakan guru dalam pembelajaran IPA

8, 10

5.
Mengetahui frekuensi praktikum yang
dilaksanakan selama 1 semester terakhir

9

6.
Mengetahui kesiapan guru IPA sebelum
mengajar di kelas

11, 12
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Data kuantitatif dan kualitatif yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis

menggunakan tehnik tertentu untuk mengetahui capaian kompetensi literasi

sains siswa. Penjelasan teknik analisis data dari masing-masing instrumen

adalah sebagai berikut:

1. Tes

Siswa yang menjawab benar mendapat skor 1 dan jika salah atau tidak

menjawab mendapat skor 0. Sedangkan, siswa yang menjawab benar butir

soal isian singkat maka mendapat nilai 1, dan jika salah atau tidak

menjawab mendapat 0. Jika siswa menjawab benar butir soal pertanyaan

memilih “ya” atau “tidak” maka mendapat skor 1 dan jika salah atau tidak

menjawab mendapat 0. Jika siswa menjawab benar butir soal uraian

mendapat nilai 1, jika siswa menjawab kurang tepat mendapat nilai 0,5

dan jika salah atau tidak menjawab mendapat 0.

Berdasarkan bobot setiap soal tes yang sudah diuraikan di atas maka

diperoleh ketentuan bahwa skor maksimum tes literasi sains dalam

penelitian ini adalah 30. Menurut Arikunto (1991: 239) skor yang

didapatkan siswa setelah selesai mengikuti sebuah tes merupakan data

mentah yang harus diolah kembali menjadi skor berstandar 100. Skor

yang sudah diubah menjadi skor berstandar 100 digunakan untuk

mengetahui ketercapaian penguasaan kompetensi literasi sains siswa.

Skor mentah yang diperoleh siswa diubah terlebih dahulu menjadi skor

berstandar 100 dengan rumus:

F. Teknik Analisis Data
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= 100
Keterangan :
NP = nilai yang dicari
R = skor yang diperoleh siswa
SM = skor maksimal dari tes yang bersangkutan
100 = bilangan tetap
(Purwanto, 2013: 112).

Sehingga nilai yang diperoleh peserta didik dapat dimasukkan ke dalam

rentangan dengan interval sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria interpretasi skor tes literasi

Interval Kriteria
86 – 100 Sangat tinggi
76 – 85 Tinggi
60 – 75 Sedang
55 – 59 Rendah
≤ 54 Sangat rendah

Sumber : dimodifikasi dari Purwanto (2013: 103).

Data skor rerata kompetensi literasi sains siswa selanjutnya dianalisis

dengan melakukan beberapa pengujian untuk mengetahui signifikansi

perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel dalam hal ini rerata

kompetensi literasi sains siswa berdasarkan gender yaitu kompetensi

literasi sains antara siswa laki-laki dan siswa perempuan serta kompetensi

literasi sains antara siswa sekolah negeri dan siswa sekolah swasta . Uji

pertama yang dilakukan yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah

sebaran data dalam penelitian berditribusi normal atau tidak. Uji

normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov- Smirnov

dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Dasar pengambilan keputusan

yaitu apabila nilai sig.> 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan
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jika nilai sig.< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Prayitno,

2010:32)

Setelah dilakukan uji normalitas, data yang berdistribusi normal

selanjutnya diuji dengan independent sample t – test. Melalui pengujian

ini peneliti dapat mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata dua

kelompok sampel yang saling tidak berhubungan. Dengan dasar

pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi yaitu jika nilai

signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka H0 diterima (tidak ada

perbedaan yang signifikan) dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0

ditolak (ada perbedaan yang signifikan) (Priyatno, 2010: 32). Data tidak

berdistribusi normal di uji dengan menggunakan uji Mann-Whitney U

untuk mengetahui perbedaan dua sampel yang tidak berhubungan dengan

kriteria pengujian yaitu jika - ztabel < z hitung < -ztabel atau probabilitasnya

> 0,05 maka H0 diterima (tidak ada perbedaan yang signifikan) dan jika

ztabel > zhitung atau - ztabel < - zhitung atau probabilitasnya < 0,05 maka H0

ditolak (ada perbedaan yang signifikan) (Sheskin, 2003: 322)

2. Kuisioner

Kuisioner yang dibuat dalam penelitian ini bersifat tertutup sehingga

pilihan jawaban yang harus dijawab oleh responden yaitu siswa dan guru

sudah tersedia pada kuisioner. Kuisioner siswa digunakan untuk

memperoleh data siswa terkait faktor – faktor berpengaruh terhadap

komptensi liters sains siswa, sedangkan kuisioner guru digunakan untuk

mengetahui profesionalisme guru. Untuk kuisioner siswa terdapat 6
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indikator dan 31 pertanyaan. Kuisioner guru terdapat 6 indikator dan 12

pertanyaan dalam setiap soal memiliki pilihan alternatif  jawaban.

Kuisoner disebarkan kepada 328 responden siswa dan 11 responden guru.

Kemudian direkapitulasi dengan cara mengalikan dengan banyaknya

responden yang menjawab setiap alternatif jawaban. Lalu menghitung

jumlah skor ideal untuk skor tertinggi dan skor terendah. Untuk

memperoleh persentase skor pada tiap butir pertanyaan menurut Ali (2013:

201) digunakan rumus sebagai berikut:

% = X  100

Keterangan :
N = jumlah seluruh nilai
n = nilai yang diperoleh

Setelah diperoleh persentase tiap butir pertanyaan kemudian dihitung

persentase tiap indikator dengan cara menjumlahkan persentase tiap butir

pertanyaan kemudian dibagi dengan jumlah butir pertanyaan yang ada

dalam setiap indikator. Hasil persentase akhir yang diperoleh

diinterpretasikan ke dalam kriteria-kriteria tertentu (Tabel 9).

Tabel 9. Kriteria interpretasi skor kuisioner

Interval Kriteria
0- 20% Sangat rendah
21- 40% Rendah
41- 60% Cukup
61- 80% Tinggi
81- 100% Sangat tinggi

Sumber : dimodifikasi dari Riduwan (2012: 89).
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BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulkan

sebagai berikut :

1. Profil kompetensi literasi sains siswa SMP kelas IX Se-Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu  pada tahun ajaran 2015/2016 termasuk dalam kriteria

“sangat rendah”.

2. Profil kompetensi  literasi sains siswa SMP kelas IX Se-Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu  pada tahun ajaran 2015/2016  berdasarkan status

sekolah menunjukkan bahwa siswa sekolah negeri memiliki kompetensi literasi

sains lebih tinggi dan berbeda tidak signifikan dibandingkan siswa sekolah

sewasta.

3. Profil kompetensi  literasi sains siswa SMP kelas IX Se-Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu  pada tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan gender

menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki kompetensi literai sains

lebih tinggi tetapi tidak berbeda signifikan dibandingkan siswa laki-laki.
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4. Faktor internal yang berpengaruh terhadap profil kompetensi literasi sains

adalah minat siswa melanjutkan sekolah, sedangkan faktor motivasi dan

kebiasaan belajar IPA tidak berpengaruh terhadap kompetensi literasi

sains siswa. Faktor eksternal yang berpengaruh diantaranya proses

pembelajaran di kelas, latar belakang pendidikan orang tua, bimbingan

orang tua dalam belajar, fasilitas pembelajaran IPA, dan profesionalisme

guru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas

maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian deskriftif, diperlukan adanya referensi dari berbagai

sumber. Untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mencari referensi

lebih banyak lagi sehingga peneliti tidak merasakan kesulitan untuk

menyatakan fakta-fakta yang ada dilapangan bersesuaian atau tidak bila

dilihat dari berbagai teori yang ada.

2. Berkaitan dengan hasil rendahnya kemampuan literasi sains siswa,

diharapkan dilakukan perbaikan dan pengkajiann terkait kelemahan pada

sektor pendidikan.
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