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ABSTRAK 
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(Studi Kuasi Eksperimen pada Peserta Didik Kelas X  

MAN 1 Pringsewu Tahun Pelajaran 2018/2019) 

 

 

Oleh 

 

 

INTAN NOVITA SARI 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan model Problem 

Based Learning terhadap kemampuan literasi sains peserta didik kelas X pada 

materi pokok “Perubahan Lingkungan”. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 

Pringsewu dengan metode quasi eksperimen yang menggunakan desain pretest-

posttest control group design. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes kemampuan literasi sains sebanyak sepuluh soal uraian yang mengikuti 

konstruksi pola pada soal Programme for International Assessment (PISA). Hasil 

uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata 

kemampuan literasi sains peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi sains 

peserta didik melalui model pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi 

daripada tanpa menggunakan Problem Based Learning pada konteks “Perubahan 

Lingkungan”. 

 



 

iii 
 

 

Kata kunci: Kemampuan literasi sains, perubahan lingkungan, Problem Based 

Learning. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, pendidikan sering kali dijadikan tolak ukur bagi maju tidaknya 

suatu bangsa. Bangsa yang maju dianggap sebagai bangsa yang sistem 

pendidikan di dalamnya sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, bangsa yang 

masih dalam tahap berkembang cenderung memiliki sistem pedidikan yang 

belum berjalan dengan baik, dari segi sistem maupun pelaksanaannya. Dengan 

pendidikan yang baik, akan terlahir sumber daya manusia yang baik pula. 

Negara dengan sumber daya alam yang melimpah tanpa diimbangi dengan 

sumber daya manusia yang mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik, 

maka kekayaan alam yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan 

dan kemajuan bagi warga negaranya tidak akan pernah terwujud (Al Farisy, 

2015: 1).  

 

Pendidikan yang baik dari segi sistem dan pelaksanaannya diharapkan dapat 

menjadi solusi, dengan membentuk generasi yang siap menghadapi persaingan 

global diberbagai bidang sehingga dapat memenuhi tuntutan akan kebutuhan 

sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi era globalisasi. 

Tuntutan ini biasa disebut dengan kompetensi abad ke-21. Hal tersebut telah 

dijelaskan  secara eksplisit oleh pemerintah Indonesia dalam BSNP (2010: 46-
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47) yang menyatakan bahwa Pendidikan di Abad-21 perlu mempertimbangkan 

berbagai hal, baik kompetensi lulusan, isi/konten pendidikan, maupun proses 

pembelajarannya, sehingga pendidikan di Abad-21 harus memperhatikan hal-

hal berikut: (1) Pemanfaatan Teknologi Pendidikan, (2) Peran Strategis 

Pendidik/Dosen dan Peserta Didik, (3) Metode Belajar Mengajar Kreatif, (4) 

Materi Ajar yang Kontekstual, dan (5) Struktur Kurikulum Mandiri berbasis 

Individu. 

 

Perkembangan IPTEK sejalan dengan perubahan zaman. Agar dapat bertahan 

dalam derasnya laju perkembangan ini, maka dunia pendidikan juga dituntut 

untuk membentuk adanya pembaharuan hal ini juga dijelaskan oleh  Trianto 

(2012: 1) yang menyatakan bahwa pembaharuan dalam dunia pendidikan 

harus terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari suatu 

bangsa. Pendidikan harus bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang adalah 

yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga peserta didik 

mampu menghadapi dan memecahkan problema dalam kehidupan yang 

dialami. 

 

Salinan lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa proses 

pembelajaran inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi pada satuan aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Permendikbud, 2013). 
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Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa 

pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajarana agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara ( UU 

SISDIKNAS, 2003:2). 

 

Indonesia pada saat ini menerapkan kurikulum 2013 yang dikembangkan 

untuk mencetak peserta didik yang berkualitas. Landasan filosofi dari 

kurikulum 2013 adalah pengembangan pengalaman belajar, sehingga 

memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi 

yang diperlukan untuk masa kini dan masa depan. Selain itu, penggunaan 

kurikulum 2013  juga diharapkan dapat mencetak generasi yang siap 

menghadapi persaingan global diberbagai bidang, terutama dalam menghadapi 

dunia kerja. Terdapat 4 poin pengembangan kurikulum 2013 revisi 2017, 

yaitu: 1). Penguatan Pendidikan Karakter, 2). Creative, Critical Thinking, 

Communicative, dan Collaborative (4C), 3). Higher Order Thinking Skill 

(HOTS), yaitu pembelajaran harus memberikan pelatihan bukan hanya untuk 

kemampuan mendasar peserta didik dalam suatu mata pelajaran, tetapi juga 

kemampuan berpikir tingkat tingginya. Hal ini diharapkan agar peserta didik 

dapat bersaing dalam kancah dunia, 4). Literasi sains. Melalui pembelajaran 

tersebut pada akhirnya dapat mengahasilkan lulusan yang berkarakter, 
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kompeten, dan literat untuk siap menghadapi tantangan Abad 21 (Kunandar, 

2015:31). 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering pula disebut sebagai sains. Sebagai 

sebuah ilmu, sains memiliki sifat dan karakteristik unik yang membedakannya 

dari ilmu lainnya. Sains adalah pengetahuan yang kebenarannya sudah 

diujicobakan secara empiris melalui metode ilmiah. IPA terdiri dari kimia, 

fisika dan biologi (Toharudin, 2011:26). 

 

Proses pembelajaran IPA yang menitikberatkan pada suatu proses penelitian 

atau eksperimen, maka sangat diharapkan dalam proses belajarnya mampu 

meningkatkan proses berpikir peserta didik untuk memahami fenomena-

fenomena alam. Selain itu, diharapkan juga dapat membangkitkan minat 

manusia, IPA juga memberikan kemampuan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang 

mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia, 

sehingga hasil penemuannya dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam 

yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat, 

2011:7). 

 

Biologi merupakan cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam yang berkaitan 

dengan makhluk hidup, lingkungan, hubungan antar sesama makhluk hidup, 

serta hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Semua 

itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, langkah awal bagi peserta 

didik untuk mengenal dan memahami konsep-konsep tentang alam dalam 



5 
 

membangun kemampuan berpikirnya untuk dapat mereka realisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari (Al Farisy, 2015:4). 

 

Pada proses pembelajaran diperlukan kemampuan menggunakan sains, salah  

satunya adalah kemampuan literasi sains. Hal tersebut sangat penting 

dilakukan guna melatih peserta didik untuk aktif mencari informasi, 

mengidentifikasi permasalahan secara ilmiah, merumuskan proses pemecahan 

masalah secara ilmiah, menarik kesimpulan sesuai fakta. Pembelajaran sains 

seharusnya mampu membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan 

masalah, agar mampu mengatasi permasalahan- permasalahan dalam 

kehidupan nyata sehari-hari. Sains sangat penting dalam segala aspek 

kehidupan, karena itu perlu dipelajari agar peserta didik dapat mencapai  

literasi sains, sehingga membetuk masyarakat yang melek sains. Namun, 

transfer pengetahuan dari pendidik ke peserta didik disampaikan dengan 

mendengarkan penjelasan mengenai suatu konsep. Sehingga peserta didik sulit 

memahami konsep tersebut. Padahal suatu konsep dapat disajikan dengan 

metode lain, yaitu peserta didik dapat dihadapakan pada  suatu permasalahan 

dari kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan biologi (Setiani, 2016: 

3-4).   

 

Literasi sains (scientific literacy) merupakan kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami dan serta membuat 

keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap 

alam melalui aktifitas manusia. Pentingnya literasi sains untuk dikuasai peserta 
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didik erat kaitannya dengan bagaimana peserta didik dapat memahami 

lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lain yang 

dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat tergantung pada teknologi serta 

perkembangan ilmu pengetahuan ( Deryati, 2015: 67-68). PISA (2015) Draft 

Science Framework, mengembangakan literasi sains menjadi empat dimensi, 

yaitu konteks (context), pengetahuan (knowledge), kompetensi (competencies), 

dan sikap (attitudes) (OECD, 2013: 11). 

 

Kurikulum 2013 dirancang agar dapat mengikuti perkembangan IPTEK 

dengan tantangan eksternal terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia 

sebagai pengaruh dan imbas teknosains serta transformasi bidang pendidikan. 

Kurikulum 2013 juga sudah mengakomodasi hasil evaluasi studi Internasional 

Program for Internasinal Student Assessment (PISA) (Jamil, 2017: 1). Sejak 

tahun 1999 hingga2015 hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi 

sains peserta didik-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Tercatat bahwa 

rata-rata skor pencapaian literasi sains Indonesia berada pada peringkat 62 dari 

70 Negara yang berpartisipasi di dalamnya. Kesimpulan dari hasil penilaian 

PISA terkait kemampuan literasi sains Indonesia hingga tahun 2015 selalu 

berada pada peringkat 10 terbawah dari total Negara yang ikut berpartisipasi 

(OECD, 2015). Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya 

literasi sains di Indonesia yaitu gender, ekonomi dan sosial, serta imigrasi 

(OECD, 2007: 128). Selain itu, menurut Kurnia (2014:1) faktor-faktor 

penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik antara lain 

kurikulum dan sistem pendidikan, pemilihan metode dan model pengajaran 

oleh pendidik, sarana dan fasilitas belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan lain 
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sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Trianto (dalam Fitriani 

dkk., 2014:2) yang menyatakan bahwa pembelajaran sains di Indonesia kurang 

melatih literasi sains peserta didik. Pembelajaran sains saat ini cenderung 

hanya menghafalkan konsep, teori dan hukum saja. Sehingga peserta didik 

mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di MAN 1 Pringsewu pada hari 

Kamis, 15 November 2018 dengan membagikan angket dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal literasi sains peserta didik ditinjau dari aspek 

penilaian “sikap” terhadap pembelajaran biologi. Aspek sikap memiliki 3 

kategori, yaitu motivasi belajar, proses pembelajaran biologi dan rasa ingin 

tahu peserta didik terhadap biologi. Hasil menunjukkan bahwa, peserta didik 

kelas X MIA 1 dan 2 MAN 1 Pringsewu memiliki sikap biologi yang tinggi 

dalam hal motivasi belajar dengan presentase 68% dan proses pembelajaran 

biologi dengan presentase 67,5%. Namun, tingkat rasa ingin tahu peserta didik 

dianggap masih rendah karena memiliki presentase 63%. Rasa ingin tahu yang 

rendah menjadi penyebab tingkat literasi sains peserta didik menjadi rendah. 

Rasa ingin tahu yang rendah mengakibatkan peserta didik tidak maksimal 

dalam menggunakan literasi sains sebagai upaya memecahkan masalah-

masalah ilmiah biologi dan dalam situasi nyata untuk memecahkan 

permasalahan lingkungan. Kemampuan literasi sains peserta didik sangat 

bergantung pada sikap peserta didik terhadap sains, dalam hal ini biologi. 
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Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik mata pelajaran 

biologi, metode yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

metode ceramah dan diskusi, tergantung pada materi yang diajarkan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah tidak sesuai dengan 

tuntutan kompetensi yang ada pada kurikulum 2013, karena pembelajaran 

akan berpusat pada pendidik (teacher center), akibatnya peserta didik akan 

menjadi kurang aktif dan indikator pembelajaran tidak tercapai dengan 

maksimal. Selain itu, minimnya fasilitas dan media belajar juga menjadi 

permasalahan dalam belajar. Peserta didik hanya mengandalkan buku dari 

perpustakaan sekolah, sehingga sumber literasi sangat terbatas jumlahnya. Hal 

ini menjadi penyebab peserta didik lebih mengandalkan “gadget” karena 

dianggap lebih cepat, mudah dan praktis untuk menggali informasi secara 

instan daripada melakukan literasi sains. Respon peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah biologi masih rendah, hanya beberapa peserta didik 

saja yang mampu berpikir kritis dan atusias untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. Pemahaman pendidik yang masih rendah tentang literasi sains juga 

menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. 

 

Model pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan 

belajar sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan kemampuan litersi 

sains peserta didik. Maka dari itu penting untuk menemukan suatu model yang 

dapat memberikan suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik baik dari segi pengetahuan, proses, kompetensi dans 

sikap literasi sains.  

 



9 
 

Model pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi kriteria tersebut salah 

satunya adalah Problem Based Learning. Selain itu, apabila mengacu pada 

tujuan sistem pendidikan nasional, pembelajaran sains dan tujuan kurikulum 

2013 revisi, model pembelajaran Problem Based Learning dapat dijadikan 

sebagai salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan peserta didik agar dapat 

mempersiapkan diri dalam menghadapi tuntutan abad 21. Problem Based 

Learning (PBL)  merupakan model pembelajaran yang menjadikan 

permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam proses belajar 

mengajar atau dengan kata lain peserta didik belajar melalui permasalahan-

permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan menjadi stimulus sementara 

pendidik bertindak sebagai fasilitator. Untuk dapat memecahkan masalah, 

peserta didik dituntut untuk mencari informasi, memperkaya wawasan melalui 

upaya aktif dan mandiri (Wena, 2011:91). 

 

Hasil penelitian dari Hartati (2015) telah menunjukkan bahwa model PBL 

memberi kontribusi yang baik terhadap peningkatan aspek sikap literasi sains 

peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi model PBL dapat 

lebih baik dalam meningkatkan kemampuan literasi sains pada aspek sikap 

secara signifikan. Menurut Wee (dalam Amir, 2009:13) “PBL mampu 

menunjang kecakapan peserta didik dalam mengatur diri (self directed), 

bekerja sama, berpikir secara metakognitif, cakap menggali informasi, yang 

semuanya relatif perlu untuk kehidupan sehari-hari”. 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengangkat tema literasi sains dan mengkaji tentang 
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Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap 

Kemampuan Literasi Sains Peserta didik Kelas X MAN 1 Pringsewu pada 

Materi Pokok Perubahan Lingkungan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) terhadap 

kemampuan literasi sains peserta didik kelas X MAN 1 Pringsewu pada materi 

perubahan lingkungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan 

pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning) terhadap kemampuan literasi sains peserta didik kelas X MAN 1 

Pringsewu pada materi perubahan lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dan menambah ilmu tetang pelaksanaan 

pendidikan, khususnya pada kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat 

melatih kemampuan praktik mengajar di kelas serta dapat 

mengembangkan pengetahuan tentang model pembelajaran di kelas terkait 

literasi sains. 
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2. Bagi peserta didik 

Memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik karena dengan 

melakukan proses literasi sains, peserta didik akan dapat mengaitkan ilmu 

yang sudah diperoleh dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran 

lebih bermakna. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, rujukan dan sumber 

informasi bagi penelitian-penelitian berikutnya. 

4. Bagi Pendidik 

Penelitian ini berguna untuk membantu pendidik dalam menemukan 

alternatif model pembelajaran yang tepat dan efektif, terutama pada materi 

perubahan lingkungan. 

5. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi sekolah dalam hal pengambilan 

kebijakan terkait dengan kurikulum dan peningkatan kualitas kegiatan 

belajar mengajar di sekolah.  

 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning 

dengan sintaks: a. Orientasi masalah, b. Mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar, c. membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

d. mengembangkan dan menyajikan hasil karya, e. Analisis dan 

evaluasi proses pemecahan masalah. 
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2. Kemampuan Literansi sains peserta didik yang diukur meliputi aspek 

kompetensi (proses), konten (isi), konteks, dan sikap. Dalam hal ini 

kedudukan aspek kompetensi adalah yang paling diutamakan, 

sedangkan ketiga aspek yang lain merupakan aspek pendukung. 

Indikator penilaian aspek kompetensi menurut Framework Programme 

for International Student Assesment atau PISA (2006) yaitu peserta 

didik mampu mengidentifikasi isu-isu ilmiah, menjelaskan fenomena 

secara ilmiah dan menggunakan bukti-bukti ilmiah.  

3. Materi yang diteliti adalah materi pada KD 3.11 yaitu Menganalisis 

data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan 

dan KD 4.11 yaitu Merumuskan gagasan pemecahan masalah 

perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. 

4. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X MIA 

di MAN 1 Pringsewu yang menggunakan kurikulum 2013. Adapun 

sampel penelitian yaitu dua kelas, sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber  belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah 

pemberdayaan potensi pesertadidik menjadi kompetensi (Sagala, 2011). 

Komponen-komponen pembelajaran yaitu pendidik, isi atau materi 

pembelajaran, dan peserta didik. Interaksi antara tiga komponen utama 

melibatkan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan 

lingkungan tempat belajar,sehingga tercipta situasi pembelajaran yang 

memungkinkan terciptanya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

(Sumiati dan Asra, 2009). 

 

Pembelajaran sains sebagai bagian dari proses pendidikan memiliki peran 

besar dalam upaya pengembangan individu di era global. Tuntutan 

pembelajaran sains pada era global menurut National Science Teachers 

Association (2006) yaitu untuk menyiapkan  peserta  didik  dengan berbagai  

keterampilan  dan  kecakapan seperti  berpikir  kreatif,  inovatif,  kritis, 

pemecahan  masalah,  komunikasi, kolaborasi,  ICT  Literacy  dan 

kepemimpinan. Tuntutan pembelajaran tersebut dapat mengikutsertakan 

peserta didik secara aktif pada proses pembelajaran sehingga tercapai hasil 
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belajar yang optimal baik pemahaman konsep, ketrampilan proses sains dan 

sikap ilmiah. Keberhasilan proses dan hasil pembelajaran di kelas dipengruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain yaitu pendidik dan peserta didik.   

 

Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-

ilmu yang lain. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan 

dan tingkat organisasinya. Produk keilmuan biologi berwujud kumpulan fakta-

fakta maupun konsep-konsep sebagai hasil dari proses keilmuan biologi 

Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk 

menghantarkan peserta didik ke tujuan belajarnya, dan biologi itu sendiri 

berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi sebagai ilmu 

dapat diidentifikasikan melalui objek, benda alam, persoalan/gejala yang 

ditunjukkan oleh alam, serta proses keilmuan dalam menemukan konsep-

konsep biologi. Proses pembelajaran biologi merupakan penciptaan situasi dan 

kondisi yang kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik dengan 

objek belajarnya yang berupa makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya. 

Melalui interaksi antara subjek didik dengan objek belajar dapat menyebabkan 

perkembangan proses mental dan sensori motorik yang optimal pada diri 

peserta didik. (Sudjoko, 2001:2). 

 

Biologi merupakan ilmu yang mengkaji objek dan persolaan gejala alam. 

Semua benda dan gejala alam merupakan objek kajian dalam biologi. Biologi 
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merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan 

kehidupannya dari berbagai aspek  persoalan dan tingkat organisasinya 

(Sudjoko, 2001:2).  

 

Ditinjau dari aspek materinya, biologi memiliki karakteristik materi spesifik 

yang berbeda dengan bidang ilmu lain. Biologi mengkaji tentang makhluk 

hidup, lingkungan dan hubungan antara keduanya. Materi biologi tidak hanya 

berhubungan dengan fakta-fakta ilmiah tentang fenomena alam yang 

konkret,tetapi juga berkaitan dengan hal-hal atau obyek yang abstrak seperti 

proses-proses metabolisme kimia dalam tubuh, sistem hormonal, sistem 

koordinasi, dan lain-lain. Sifat objek materi yang dipelajari dalam biologi 

sangat beragam, baik ditinjau dari ukuran yaitu makroskopis dan mikroskopis 

seperti bakteri, virus, dan keterjangkauannya seperti ekosistem kutub, padang 

pasir, tundra, dan sebagainya keamanannya (bakteri, virus yang bersifat 

patogen), bahasa (penggunaan bahasa latin dalam nama ilmiah), dan 

sebagainya. Dengan demikian untuk merangsang pembelajaran biologi 

diperlukan berbagai alat dukungseperti penggunaan media pembelajaran, 

sarana laboratorium, dan lain-lain (Rustaman,2011). 

Dalam hubungannya dengan pendidikan karakter bangsa, mata pelajaran 

biologi sebelumnya telah ditetapkan oleh standar nasional pendidikan 

(Depdiknas, 2008) sebagai mata pelajaran yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari 

keteraturan, keindahan alam, serta mengagungkan kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa. 
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2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan 

dapat bekerjasama dengan orang lain. 

3. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji 

hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis. 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi. 

5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling 

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri. 

6. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

7. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Tujuan di atas mengungkapkan bahwa pemberian mata pelajaran biologi 

dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan 

mandiri bagi peserta didik. 

Berdasarkan KTSP (BSNP, 2006: 452), mata pelajaran biologi dikembangkan 

melalui kemampuan berpikir analitis, induktif dan deduktif untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar dan 

penyelesaian masalah bersifat kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan pemahaman dalam bidang lainnya. Mata pelajaran biologi di 
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SMA merupakan kelanjutan IPA di SMP yang menekankan pada fenomena 

alam danpenerapannya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Hakikat biologi, keanekaragaman hayati dan pengelompokan makhluk 

hidup, hubungan antar komponen ekosistem, perubahan materi dan 

perubahan energi, peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem.  

2. Organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ 

tumbuhan, hewan dan manusia serta penerapannya dalam konsep sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat.  

3. Proses yang tejadi pada tumbuhan, proses metabolisme, hereditas, 

evolusi, bioteknologi dan implikasinya pada sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat.  

4. Pembelajaran biologi di sekolah menengah juga harus memperhatikan 

karakteristik perkembangan peserta didik yang sedang berada pada 

periode operasi formal. Periode ini yang berkembang pada peserta didik 

adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami hal-hal 

yang bersifat imajinatif (dari abstrak menuju konkrit). Dalam hal ini 

harus diperhatikan karena peserta didik mempunyai kemampuan berpikir 

yang berbeda satu sama lain.  

B. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah cara atau gaya belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan 

optimal oleh peserta didik. Alma (2008: 100) mengungkapkan bahwa model 
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pembelajaran merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang 

menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar 

dicapai perubahan spesifik pada perilaku peserta didik seperti yang 

diharapkan. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain (Rusman, 2011: 133). 

 

Menurut Zulfiani et al. (2009), model merupakan rencana atau pola yang dapat 

dipakai untuk merancang mekanisme suatu pengajaran meliputi sumber 

belajar, subyek pembelajar, lingkungan belajar, dan kurikulum. 

 

Model memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:   

1)  Sintaks atau pentahapan, merupakan penjelasan pengoperasian model. 

2) Sistem sosial, bagaimana penjelasan tentang peranan pendidik dan 

pembelajar. 

3)  Prinsip-prinsip reaksi menjelaskan bagaimana sebaiknya pendidik bersikap 

dan merespon aktivitas peserta didik. 

4)   Sistem pendukung, menjelaskan hal-hal yang diperlukan sebagai 

kelengkapan model di luar manusia. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran  

merupakan pola atau kerangka pembelajaran yang direncanakan sedemikian 

rupa untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran mulai dari awal sampai akhir 
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pembelajaran secara sistematis dan memiliki tahapan-tahapan tertentu. 

Pembelajaran bermakna akan terwujud apabila menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik (Kurniasih, 2014). Model pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 2013 antara lain discovery 

learning, inquiry learning, project dan Problem Based Learning. Salah satu 

model pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik adalah model 

Problem Based Learning (PBL). 

 

C. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Menurut Suyadi (2013: 129) Problem Based Learning adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah 

tetapi untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan 

pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis 

masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran aktif dan 

kolaboratif, serta berpusat kepada peserta didik, sehingga mampu 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara mandiri. PBL dapat 

pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar peserta didik.  

 

Menurut Shoimin (2014: 130) Problem Based Learning (PBL) atau 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah model pengajaran yang 

bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta 

didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahakan masalah serta 

memperoleh pengetahuan. 
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Tan (2003) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena pembelajaran berbasis masalah 

kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui 

proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan. Ibrahim dan Nur (2000: 2) 

mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu 

model pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, 

termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. 

 

Delisle (dalam Abidin 2014: 159) menyatakan bahwa model PBL 

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu 

pendidik dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan 

memecahkan masalah pada peserta didik selama mereka mempelajari materi 

pembelajaran. Model ini memfasilitasi peserta didik untuk berperan akif di 

dalam kelas melalui aktivitas memikirkan suatu masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, menemukan prosedur yang digunakan untuk 

menemukan informasi yang dibutuhkan, memikirkan situasi kontekstual, 

memecahkan masalah, dan menyajikan solusi terbaik dari masalah tersebut. 

Model PBL merupakan model pembelajaran yang difokuskan untuk 

menjembatani peserta didik agar memperoleh pengalaman belajar yang 

mengorganisasi, meneliti, dan memecahkan masalah-masalah kehidupan yang 

kompleks (Abidin, 2014: 160). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan model 

pembelajaran PBL yaitu mengenalkan peserta didik terhadap sebuah masalah 

atau kasus sesuai dengan materi ajar yang akan dibahas, peserta didik dituntut 

melakukan segala aktivitas yang mengarah pada pemecahan masalah yang 

disajiakan pendidik. Selanjutnya  melalui pemecahan masalah itu peserta didik 

belajar keterampilanketerampilan melalui penyelidikan dan berpikir sehingga 

dapat memandirikan peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. 

Dengan demikian peserta didik di dorong untuk lebih aktif terlibat dalam 

materi pembelajaran dan mengembangkan ketrampilan berfikir kritis. 

 

1. Tahapan Problem Based Learning 

Amir (2009: 24-26) berpendapat bahwa terdapat 7 langkah proses 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) adalah sebagai berikut: 

a. Langkah 1: Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas.  

Memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang 

ada dalam masalah.  

b. Langkah 2: Merumuskan masalah. 

Fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-

hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu.  

c. Langkah 3: Menganalisis masalah. 

Anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki 

anggota tentang masalah. Terjadi diskusi yang membahas informasi 

faktual dan informasi yang ada dalam pikiran anggota. 

d. Langkah 4: Menata gagasan Anda dan secara sistematis 

menganalisisnya dengan dalam. Bagian yang sudah dianalisis dilihat 
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keterkaitannya satu sama lain, dikelompokkan; mana yang saling 

menunjang, mana yang bertentangan, dan sebagainya. 

e. Langkah 5: Memformulasikan tujuan pembelajaran. 

Merumuskan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan analisis 

masalah yang dibuat.  

f. Langkah 6: Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain (diluar 

diskusi kelompok). 

Mencari informasi tambahan dan menentukan dimana hendak dicarinya. 

Setiap anggota harus mampu belajar sendiri dengan efektif, agar 

mendapatkan informasi yang relevan.  

g. Langkah 7: Mensintesis (menggabungkan) dan menguji informasi baru, 

dan membuat laporan untuk kelas. 

Dari laporan-laporan yang dipresentasikan di hadapan kelompok lain, 

kelompok akan mendapatkan informasi-informasi baru. 

 

Selanjutnya Trianto (2009: 98) menyatakan bahwa pembelajaran 

berdasarkan PBL terdiri dari lima langkah utama yang dimulai dengan 

pendidik memperkenalkan peserta didik dengan suatu situasi masalah dan 

diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja peserta didik. Kelima 

langkah tersebut di jelaskan berdasarkan langkah-langkah yang khusus 

dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini: 

Tabel 1. Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Tahap Tingkah Laku 

Tahap 1 : 

Orientasi peserta 

didik kepada 

masalah 

Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi peserta didik terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilihnya. 
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Tahap 2: 

Mengorganisasi 

peserta didik 

untuk belajar 

Pendidik membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

Pendidik mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap 4: 

Mengembangkan 

dan 

menyajikan hasil 

karya 

Pendidik membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, video, model dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap 5: 

Menganalisa dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Pendidik membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang mereka 

gunakan. 

Sumber: Trianto (2009: 98) 

Muhammad Faturrohaman (2015: 116) menyebutkan tahapan- 

tahapan atau sintaks pembelajaran pada model pembelajaran Problem  

Based Learning  sebagai berikut : 1) mengorientasikan peserta didik 

terhadap masalah. Pada tahap ini pendidik menyajikan permasalahan, 

membahas tujuan pembelajaran, memaparkan kebutuhan logistik untuk 

pembelajaran, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran ; 2) mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pendidik 

membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap  

sebelumnya; 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 

Pendidik mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah; 4) mengembangkan dan 
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menyajikan hasil karya. Pendidik membantu peserta didik untuk berbagi 

tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil 

pemecahan masalah dalam bentuk laporan, video, atau model; 5) 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik 

membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. 

 

Berdasarkan langkah-langkah PBL dari beberapa ahli, peneliti 

menggunakan langkah-langkah PBL dari Hosnan (2014: 302) yang 

memiliki lima fase (tahap) yaitu mengorientasikan peserta didik pada 

masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing 

penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Alasan peneliti memilih langkah tersebut karena 

langkah-langkah model PBL  dari Hosnan sesuai dengan aktivitas-aktivitas 

dalam pendekatan saintifik yang ada dalam kurikulum 2013. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based  

Learning 

Model Pembelajaran Problem Based Learning memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya adalah: 1) mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam memecahkan masalah; 2) mengembangkan inkuiri peserta 

didik; 3) meningkatkan motivasi dan ketertarikan peserta didik terhadap 

bahan yang dipelajari; 4) menguatkan pemahaman peserta didik karena 

memperoleh pengalaman langsung yang berkaitan dengan kehidupan 
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nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna; 5) membentuk kepribadian 

peserta didik yang mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat 

orang lain; 6) menanamkan sikap sosial yang positif diantara peserta didik 

yang satu dengan peserta didik yang lainnya.  

 

Selain beberapa keunggulan diatas, keunggulan model PBL juga 

ditambahkan beberapa hal oleh Abidin (2014:162) yaitu sebagai berikut:  

1. Model PBL mampu mengembangkan motivasi belajar peserta didik.  

2. Model PBL mendorong peserta didik untuk mampu berfikir tingkat 

tinggi.  

3. Model PBL mendorong peserta didik mengoptimalkan kemampuan 

metakognisinya.  

4. Model PBL menjadikan pembelajaran bermakna sehingga mendorong 

peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu belajar 

secara mandiri.  

 

Selain kelebihan, pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki  

beberapa keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan yang dimaksud 

antara lain: 

a) Pendidik merasa kesulitan untuk mengubah gaya pengajaran yang 

biasa dilakukannya. 

b) Membutuhkan banyak waktu untuk peserta didik dalam rangka  

menyelesaikan situasi problematika ketika situasi ini pertama kali 

disajikan di kelas. 
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c) Kelompok atau individual boleh jadi akan menyelesaikan pekerjaannya 

lebih dulu yang berakibat terjadinya keterlambatan.  

d) Pembelajaran ini membutuhkan banyak material dan penelitian yang 

lebih mendalam.  

e) Implementasi model ini di semua kelas akan banyak menemui kendala 

dan kesuliatan. Bahkan, penggunaan model ini bisa saja tidak berhasil 

dengan baik (gagal total) jika peserta didik tidak dapat mengerti 

dengan baik dan benar cakupan masalah yang disajikan dengan konten 

sosial yang terjadi.  

f) Sulit melakukan penilaian secara objektif . 

 

Ferdi Syahdani (2014: 2-3) mengungkapkan model Problem Based 

Learning  (PBL) memiliki beberapa kelebihan yaitu,  realistis dengan 

kehidupan peserta didik, konsep sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 

memupuk sifat inquiri peserta didik. Akan tetapi, model pembelajaran ini 

juga memiliki kekurangan, yaitu model saat peserta didik tidak memiliki 

minat atau tidak mempunyai kepercayaan dengan masalah yang dipelajari 

sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba 

dan membutuhkan cukup waktu untuk mempersiapkan. Ini menimbulkan 

asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi peserta didik yang  

kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau 

mengungkap-kan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, 

sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. 
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D. Kemampuan Literasi Sains 

Literasi sains (science literacy, LS) berasal dari gabungan dua  kata latin yaitu 

literatus artinya ditandai dengan huruf, melek huruf, atau  berpendidikan dan 

scientia,yang artinya memiliki pengetahuan (Setiani, 2016:20).  Literasi sains 

menurut PISA (2015) diartikan sebagai “ the capacity to use scientific 

knowledge , to identify questions and to draw evidence-based conclusions in 

order to understand and help make decisions about  the natural world and the 

changes made to it through human activity”.  

Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan 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.  

 

The Programme for Internasional Student Assessment (PISA) merupakan 

salah satu program dari OECD. Untuk memahami dan ikut serta dalam  

diskusikritis tentang isu yang berkembang menyangkut sains dan eknologi, 

PISAmengembangkan tes yang dapat mengukur kemampuan literasi sains 

pesertadidik di beberapa negara di seluruh dunia. PISA 2006 melakukan 

penilaianyang dikarakteristikan dalam empat aspek yang saling berkaitan, 

sebagaimana dijabarkan dalam Gambar 2.1 (Thomson, et.al., 2013: 8). 

 

PISA mendefinisikan literasi sains sebagai kapasitas untuk menggunakan 

pengetahuan dan kemampuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan 

dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dan data yang agar dapat 
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memahami dan membantu peneliti untuk membuat keputusan tentang dunia 

alami dan interaksi manusia dengan alamnya. The Programme for 

Internasional Student Assessment (PISA) juga menilai pemahaman peserta 

didik terhadap karakteristik sains sebagai penyelidikan ilmiah, kesadaran akan 

betapa sains dan teknologi membentuk lingkungan material, intelektual dan 

budaya, serta keinginan untuk terlibat dalam isu-isu terkait sains, sebagai 

manusia yang reflektif. Literasi sains dianggap suatu hasil belajar kunci dalam 

pendidikan pada usia 15 tahun bagi semua peserta didik, apakah meneruskan 

belajar sains atau tidak setelah itu. Sesuai dengan pandangan di atas, penilaian 

literasi sains dalam PISA tidak semata-mata berupa pengukuran tingkat 

pemahaman terhadap pengetahuan sains, tetapi juga pemahaman terhadap 

berbagai aspek proses sains, serta kemampuan mengaplikasikan pengetahuan 

dan  proses sains dalam situasi nyata yang dihadapi peserta didik, baik sebagai 

individu, anggota masyarakat, serta warga dunia (Zuriyani, 2011:3). 

 

E. Aspek Penilaian Literasi Sains 

Literasi sains sebagai salah satu proses sains tentunya memiliki kriteria untuk 

mencapai keberhasilan peserta didik saat melakukan proses pembelajaran, 

dalam hal ini PISA mengembangkan tes yang dapat mengukur kemampuan 

literasi sains peserta didik di beberapa negara di seluruh dunia. Kerangka 

literasi sains terdiri dari empat aspek yang saling terkait, yaitu konteks di 

mana tugas-tugas melingkupinya, kompetensi yang perlu diterapkan peserta 

didik, domain pengetahuan yang terlibat, dan sikap peserta didik terhadap 

sains, sebagaimana dijabarkan Thomson, Hillman dan Bortoli (2013:7) dalam 

Gambar berikut :  
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Gambar 1. Aspek Penilaian Literasi Sains PISA. 

 

Zuriyani (2011:6-7) menjabarkan bahwa pada PISA 2006 meliputi empat 

aspek yang digunakan dalam melakukan penilaian literasi sains peserta 

didik di seluruh dunia yaitu:  

 

a) Konten/Pengetahuan  

Aspek ini terbagi dalam pengetahuan dari alam dan pengetahuan 

tentang alam. Pengetahuan dari alam misalnya sistem kehidupan, 

pengetahuan bumi dan antariksa, dan teknologi. Sedangkan 

pengetahuan tentang alam terdiri dari penyelidikan ilmiah dan 

penjelasan ilmiah. 

 

b) Kompetensi/Proses  

Kompetensi /proses memiliki tiga indikator sebagai berikut :  

 Mengidentifikasi isu-isu ilmiah  

 Menjelaskan fenomena secara ilmiah  

 Menggunakan bukti-bukti ilmiah  
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c) Konteks  

PISA mencakup bidang-bidang aplikasi sains dalam pengaturan 

personal, lokal dan global, yaitu: (1) Kesehatan; (2) Sumber Daya 

Alam; (3) Mutu lingkungan; (4) Bahaya dan ancaman; (5) 

Perkembangan mutakhir sains dan teknologi. Tabel 2.3 merupakan 

aplikasi sains dan teknologi dalam konteks personal, lokal/nasional, dan 

global yang pokok digunakan dalam penilaian literasi sains PISA. 

  

Tabel 2. Konteks Penilaian Literasi Sains PISA 

             Situasi 

 

Lingkup 

 

Personal 

 

Lokal/Nasional 

 

Global 

Kesehatan Biaya 

kesehatan, 

kecelakaan, dan 

nutrisi 

Pengontrolan 

penyakit, 

penularan, 

pemilihan 

makanan, dan 

kesehatan 

masyarakat 

Epidemi, 

pandemik 

Sumber Daya 

Alam (SDA) 

Pemakaian 

pribadi materi 

dan energi 

Pemeliharaan 

populasi 

manusia, kualitas 

hidup, 

keselamatan, 

produksi dan 

distribusi pangan, 

persediaan energi 

Sumber daya 

alam 

terbarukan, 

sumber energi, 

pertumbuhan 

populasi, 

pelestarian 

spesies 

Kualitas 

Lingkungan 

Perilaku ramah 

lingkungan, 

penggunaan dan 

pembuangan 

material 

Distribusi 

populasi, 

pembuangan 

limbah, 

dampak 

lingkungan, 

cuaca lokal 

Biodiversitas, 

ketahanan 

ekologi, 

pengontrolan 

polusi, 

produksi dan 

kehilangan 

lahan 

Bahaya dan 

Ancaman 

Penilaian resiko 

dalam pemilihan 

gaya hidup 

Laju perubahan 

(contoh: gempa 

bumi, suaca 

Perubahan 

iklim, 

Pengaruh 
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ekstrim), lambat 

dan percepatan 

perubahan 

(contoh: erosi 

pantai, 

sedimentasi), 

penilaian resiko 

komunikasi 

modern 

Hubungan Sains 

dan Teknologi 

Aspek sains dari 

hobi, teknologi 

pribadi, musik 

dan kegiatan 

olahraga 

Material baru, 

perlengkapan 

dan memproses, 

modifikasi 

genetika, 

teknologi 

kesehatan, 

transportasi 

Kepunahan 

spesies, 

eksplorasi 

ruang 

angkasa, asal-

usul 

dan bentuk 

alam 

semesta 

Sumber: Thompson, et. Al., (2013: 9) 

 

d) Sikap 

Dimensi tambahan pada penilaian literasi sains PISA adalah sikap. Untuk 

dimensi ini berbeda dengan dimensi yang lainnya, sebab dari semua 

pertanyaan tidak akan ada jawaban yang benar atau salah. Setiap 

pertanyaan yang dibentuk bertujuan untuk menilai bagaimana peserta 

didik bersikap dalam menghadapi suatu permasalahan. Dimensi sikap 

terdiri dari empat sub-kategori, yaitu: (a) Tertarik pada pengetahuan 

ilmiah, (b) Mendukung kegiatan penelitian ilmiah, (c) Percaya diri seperti 

seorang ilmuan, dan (d) Bertanggung jawab menjaga sumber daya alam 

dan lingkungan. 

 

Literasi sains dapat dikembangkan melalui wacana dalam buku teks atau 

buku pelajaran sains. Dalam contoh-contoh soal yang diberikan pada salah 

satubagian dari buku teks atau buku pelajaran dapat diketahui dimensi 

yang diukurdalam soal-soal yang menyertai teks dan kegiatan 
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pembelajarannya. Khususliterasi dalam PISA dengssn tiga dimensinya 

sesungguhnya memiliki tuntutantinggi dalam soal-soalnya. Setiap soal 

mewakili ketiga dimensi (contentprocess-context)(Zuriyani, 2011: 8). 

 

Terdapat dua hal yang diperlukan diperhatikan dalam menilai tingkatan 

literasi sains peserta didik. Pertama, penilaian literasi sains peserta didik 

tidak ditujukan untuk membedakan seseorang literasi atau tidak. Kedua, 

pencapaian literasi sains merupakan proses yang kontinu dan terus 

meneruskan berkembang sepanjang hidup manusia. Jadi, penilaian literasi 

sains selama pembelajaran di sekolahhanya melihat adanya “benih-benih 

literasi” dalam diri peserta didik, bukan mengukur secara mutlak tingkat 

literasi sains dan teknologi peserta didik (Zuriyani, 2011: 8). 

  

F. Tinjauan Materi 

1. Perubahan Lingkungan 

Kompetensi Dasar: 

3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya 

bagi kehidupan. 

4.11 Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan 

yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Untuk mencapai KD tersebut, pembelajaran Biologi diarahkan pada 

materi pokok Perubahan Lingkungan terdiri dari sub materi pengertian 

dan  jenis-jenis pencemaran lingkungan, penyebab pencemaran 

lingkungan, jenis-jenis limbah, dan penanggulangan pencemaran 

lingkungan. 
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Menurut UU No. 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12, pencemaran Lingkungan 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau 

komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan 

oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan 

turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukanya. Bahan 

penyebab pencemaran disebut polutan. Suatu lingkungan dikatakan 

tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas 

sehingga menyebabkan turunnya kualitas atau daya dukung lingkungan 

dan terganggunya kehidupan makhluk hidup (Irnaningtyas, 2016: 435). 

 

Keseimbangan ekosistem tidaklah statis, artinya komponen penyusun 

ekosistem dapat mengalami kenaikanmaupun penurunan jumlah populasi, 

namun dalam komposisi yang proporsional. Ekosistem seimbang 

didukung oleh banyak alternatif lintasan yang dapat dilalui zat untuk 

terjadinya daur materi dan perpindahan energi. Semakin banyak variasi 

jenis tumbuhan, herbivora, karnivora dan mikroba maka semakin banyak 

lintasan zat. Hal tersebut menyebabkan ekosistem tersebut semakin 

mantap keseim-bangannya. Jika satu jenis tumbuhan berkurang, masih 

tersedia jenis tumbuhan lain sebagai produsen yang menjadi sumber 

makanan bagi herbivora. Demikian pula, bila hewan herbivora tertentu 

jumlahnya berkurang masih ada jenis herbivora lainnya yang dapat 

dimakan oleh hewan karnivora. Seterusnya, bila ada jenis karnivora 

tertentu yang punah masih ada karnivora lain yang meneruskan 

perpindahan energi dan zat dalam komunitas tersebut. Sebaliknya, bila 
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komunitas hanya beberapa jenis organisme yang terbatas akan menjadi 

kurang stabil. Bila ada satu atau dua jenis organisme mengalami 

kepunahan tidak akan ada alternatif jalur yang dapat dilalui oleh zat dan 

energi, sehingga bila ada perubahan lingkungan maka akan ada yang 

mengalami kepunahan atau bahkan ada pertumbuhan populasi (blooming 

populasi) yang tidak seimbang.  

 

Keseimbangan lingkungan akan stabil dan akan tetap terjaga apabila 

jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen I, 

demikian juga jumlah konsumen I harus lebih besar dari jumlah konsumen 

II, dan seterusnya jumlah konsumen II harus lebih besar dari jumlah 

konsumen III. Apabila faktor biotik dan abiotik mangalami perubahan 

maka keseimbangan lingkungan menjadi terganggu, misalnya akibat 

penggundulan hutan, bencana alam dan perburuan liar. 

 

Kemampuan lingkungan untuk memperbaiki kembali komponen yang 

berkurang dikenal dengan istilah kelentingan lingkungan. Kondisi 

lingkungan yang dapat memberikan kehidupan bagi organisme yang 

menempatinya disebut daya dukung lingkungan. Pada ekosistem yang 

seimbang semua populasi secara alamiah dibatasi oleh populasi organisme 

lain, sehingga tidak ada populasi yang tumbuh tanpa batas dan 

mendominasi yang lain. Setiap populasi pada ekosistem yang seimbang 

memiliki kondisi maksimum dan minimum yang selalu berkaitan dengan 

populasi lainnya. Pada kondisi seimbang ekosistem kaya akan variasi 

komponen biotik dan abiotik yang memungkinkan perpindahan energi dan 
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daur zat berlangsung secara lancar. Maka bila ada perubahan apapun, 

dengan sendirinya akan membentuk keseimbangan baru secara 

proporsional sesuai dengan perubahan itu. Hal itu dapat terjadi selama 

perubahan itu masih berada di dalam daya dukung dan daya lentingnya. 

Namun, bila perubahan ekosistem menyebabkan suatu komponen tidak 

berfungsi maka aliran energi dan daur materi akan terganggu, yang pada 

akhirnya akan memengaruhi semua komponen ekosistem lainnya. 

 

2. Faktor-faktor Penyebab Gangguan Keseimbangan Lingkungan 

Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila adanya keselarasan 

antara faktor biotik dan abiotik. Jika terjadi gangguan pada faktor biotik 

maupun abiotik maka keseimbangan lingkungan dapat terganggu. 

Gangguan keseimbangan alam dapat dibedakan menjadi dua. 

1. Faktor Alami 

Factor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan komponen 

biotik dan abiotik, diantaranya letusan gunung berapi, banjir, tanah 

longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang dan tumbuhan 

alga, kebakaran hutan, badai, bahkan tsunami dapat menyebabkan 

terputusnya rantai makanan, yang menunjukkan bahwa keseimbangan 

lingkungan sudah terganggu. 

2. Faktor Manusia 

Dibanding komponen biotik lainnya, manusia merupakan komponen 

biotik yang mempunyai pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi ini. 

Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, 

manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar baik pengaruh yang 
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memusnahkan ekosistem maupun yang meningkatkan ekosistem. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mampu 

mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya 

dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) tanpa 

memikirkan dampaknya. Pembabatan dan pembakaran hutan 

menyebabkan dampak yang sangat luas yang berakibat hilangnya 

humus tanah, ketandusan tanah, berkurangnya sumber air, dan 

rusaknya tatanan ekosistem. Rusaknya tatanan ekosistem akan 

berakibat migrasi hewan-hewan buas dari hutan ke desa-desa untuk 

memangsa hewan ternak bahkan manusia. Gajah, babi hutan, dan 

hewan herbivora lainnya tidak akan dapat mempertahankan hidup di 

hutan yang rusak hewan-hewan tersebut bermigrasi ke perkampungan 

penduduk dengan merusak tanaman budidaya manusia. Contoh lainnya 

dari aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan keseimbangan 

lingkungan adalah pencemaran sampah organik, penebangan hutan, 

penggunaan pestisida berlebihan, pembangunan permukiman, dan 

limbah industri. 

 

3. Pencemaran Lingkungan 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peningkatan eksploitasi terhadap 

sumber daya alam (SDA) akan menyebabkan peningkatan kerusakan 

ekosistem, sebagai contoh timbulnya zat sampah yang mengakibatkan 

terjadinya pencemaran. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

adalah: 
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1. Pertambahan penduduk yang tak terkendali (over population); 

2. Pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi; 

3. Adanya polutan dalam jumlah besar dan alam tidak bisa lagi 

menetralisir. 

Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Apabila: 

4. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas; 

5. Berada pada waktu yang tidak tepat; 

6. Berada pada tempat yang tidak semestinya. 

Bagaimana sifat-sifat polutan? 

1. Merusak untuk sementara dan setelah bereaksi dengan lingkungan, 

zatnya tidak merusak lagi. 

2. Merusak setelah jangka waktu tertentu, misalnya DDT dan Pb. 

Dalam kadar yang rendah, DDT dan Pb tidak mematikan manusia. Namun, 

apabila zat ini tertimbun dalam lemak dengan jumlah yang melebihi batas 

normal akan menimbulkan kerusakan jaringan. 

 

Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 

1. Pencemaran air dan tanah 

Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan 

kualitas air terganggu. Hal ini dapat terjadi pada sumber mata air, 

sungai, waduk, dan air laut. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya 

zat atau komponen lain ke dalam areal tanah. 

 

Menurut jenisnya bahan pencemar air dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut. 



38 
 

a. Pencemaran biologi 

Pencemar biologi dalam perairan antara lain: 

1) Escherichia coli 

2) Entamoeba coli 

3) Salmonella typhi 

4) Tumbuhan Pengganggu (Gulma) 

5) Tumbuhan Eceng Gondok (Eichornia crassipes) 

6) Tumbuhan Paku Sampan (Salvinia natans) 

 

b. Pencemaran kimia 

Pencemar kimia dalam perairan antara lain sebagai berikut. 

1) Zat-zat kimia 

Misalnya pestisida, limbah industri, buatan, dan deterjen yang 

kesemuanya dapat berakibat buruk terhadap pertumbuhan 

organisme di perairan. 

2) Limbah industri 

Yang berupa zat-zat radioaktif dan logam-logam berat, seperti 

Cu, Hg (air raksa/merkuri), Pb (timah hitam), seng (Zn), Arsen 

(As), Kadmium (Cd), Kromium (Cr), dan Nikel (Ni). 

Zar-zat tersebut di atas dapat mengganggu organisme yang hidup 

di air melalui rantai makanan, zat tersebut akan berpindah dari 

organisme satu ke organisme lain yang pada akhirnya zat tersebut 

akan terakumulasi pada konsumen yang menduduki piramida 

makanan paling atas. Pada dosis tertentu akan berubah menjadi 

racun. 
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3) Penggunaan pestisida DDT 

Pengendalian hama yang menggunakan insektisida berupa DDT 

(Dikloro Difenil Trichlorothan) oleh para petani secara 

berlebihan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan 

tanah mengingat zat ini mempunyai sifat sebagai berikut. 

a) Bila masuk ke dalam tubuh organisme, tidak dapat diuraikan 

(nonbiodegrada) sehingga akan tertumpuk dalam air atau 

tanah. 

b) Larut dalam lemak dan dapat berpindah ke organisme 

lain melalui aliran materi dalam rantai makanan, hal 

ini memungkinkan DDT dapat tertumpuk dalam tubuh 

manusia sehingga berakibat rusaknya jaringan yang 

menimbulkan kelelahan dan kejang-kejang otot. 

 

c. Sampah organik 

Berbagai sampah organik yang dibuang ke sungai, kolam, atau 

parit akan mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk yang 

banyak memerlukan Oksigen (O2). Hal ini menyebabkan kadar 

Oksigen (O2) air berkurang, menyebabkan plankton, hewan-

hewan kecil, maupun hewan besar tidak dapat hidup lagi. 

 

d. Terjadinya eutrofikasi 

Disebabkan karena terjadinya pembusukan yang berlebihan di 

perairan karena penimbunan senyawa nitrat (NO3). Ditambah 

belum lagi penimbunan sisa-sisa pupuk yang lainnya di daerah 
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pertanian yang akan menyebabkan tumbuh suburnya gulma. 

Belum dapat menutup permukaan air sehingga cahaya tidak bisa 

menembus ke pedalaman air sehingga menghambat proses 

fotosintesis yang diakhiri dengan berkurangnya produksi oksigen 

(O2). Berkurangnya oksigen menyebabkan ikan dan hewan 

lainnya yang hidup di air menjadi berkurang atau terhambat 

pertumbuhannya. 

 

2. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara disebabkan adanya pembakaran yang tidak 

sempurna dari minyak bumi, batubara, asap rokok, dan gas-gas lain 

yang mencemari udara, misalkan gas CO, CO2, NO, NO2, SO, SO2, 

CH4, CFC3. 

Kadar polutan di udara dinyatakan dengan ppm (part per million), 

yaitu jumlah cm3 polutan per m3 udara. Polutan yang dimaksud disini 

dapat berbentuk partikel, cairan, atau gas. 

a. CO (Karbon Monoksida) 

Sebagai gas pembunuh, gas ini mempunyai daya ikat terhadap 

haemoglobin yang jauh lebih tinggi daripada dengan O2, 

sehingga mengganggu pengikatan O2 oleh darah. Bila dalam 

darah 70-80% Hb mengikat CO dapat mengakibatkan kematian. 

Contoh-contoh terbentuknya gas CO, antara lain. 

1) Menghidupkan mesin mobil di dalam garasi tertutup. 

2) Menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil dengan 

keadaan kaca yang tertutup. 
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b. CO2 (Karbon Dioksida) 

CO2 bersama mikroorganisme, debu, dan titik-titik air akan 

berkondensasi membentuk awan. Awan mempunyai sifat dapat 

ditembus oleh energi panas, sehingga suhu udara yang berada di 

permukaan bumi akan meningkat. Kadar CO2 0,033% yang ada 

di udara akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk 

fotosintesis, tetapi bila kadar tersebut berlebih maka akan 

merusak tumbuhan dan hewan. 

c. Gas NO, NO2, SO, dan SO2 

Gas-gas tersebut dapat menimbulkan gangguan pada sistem 

saluran pernapasan, sedangkan NO3 apabila masuk ke 

ekosistem tanah dan air akan menyebabkan eutrofikasi. Gas-gas 

tersebut juga dapat berkondensasi dengan partikel-partikel lain 

beserta titik-titik air sehingga terbentuklah zat asam, dan bila 

turun bersama air hujan terjadilah Hujan Asam. 

 

d. CFC (Chloro fluorocarbon) 

CFC terdapat pada gas pendingin AC, kulkas, dispenser, 

dan kosmetik. Gas CFC merupakan gas yang sukar terurai, dan 

bila masuk ke dalam atmosfer akan mampu mengikat lapisan 

ozon. Hal inilah yang dikhawatirkan umat manusia sedunia, 

mengapa demikian? 

Hal ini disebabkan lapisan ozon merupakan selimut bumi 

yang berfungsi mencegah radiasi sinar ultraviolet ke bumi. 

Bila kadar CFC terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin 
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tipis bahkan berlubang, hal seperti ini yang akan 

membahayakan bumi. 

 

3.  Pencemaran  suara 

Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung 

secara terus menerus. Satuan kekuatan suara dikenal dengan satuan 

desibel (dB). Dibawah ini 

dijelaskan gambaran mengenai polusi udara, 

antara lain. 

a. Percakapan normal : 40 dB 

b. Keributan : 80 dB 

c. Suara kereta api : 95 dB 

d. Pesawat jet lepas landas : 150 dB 

Suara yang timbul apabila melebihi kadar dapat mengganggu 

pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme antara lain: 

a. perubahan tekanan darah, 

b. gangguan jantung, 

c. perubahan denyut nadi, 

d. stress, dan 

e. kontraksi perut. 

4. Pencemaran benda-benda radioaktif 

Penyebabnya adalah benda-benda radioaktif, debu radioaktif 

yang berasal dari ion nuklir serta reaktor-realtor atom. Bahaya 
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yang ditimbulkan, yaitu radioaktif sinar alfa (α), sinar beta (β), sinar 

gamma (λ). Efek yang ditimbulkan zat radioaktif adalah terjadinya 

perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya yang 

dapat merusak sel tubuh. Bila hal ini terjadi pada gen akan 

menyebabkan terjadinya mutasi gen dan dapat juga menyebabkan 

kanker. 

 

5. Pencemaran sosial-budaya 

Tidak terfilternya kebudayaan asing yang masuk ke dalam suatu 

daerah akan menyebabkan tergesernya nilai budaya suatu daerah 

tanpa disadari, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta budaya. 

 

4. Daur Ulang Limbah 

Kegiatan manusia banyak menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan 

masalah bagi lingkungan. Contohnya limbah dari kegiatan industri, 

pertanian, pertambangan, transportasi dan kegiatan rumah tangga. 

Pengelolaan limbah tergantung dari jenis limbah tersebut. Menurut 

jenisnya, limbah dikelompokkan menjadi limbah organik dan limbah 

anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami 

proses penguraian secara alamiah contohnya sisa hewan dan tumbuhan. 

Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam 

tidak terbaharui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme, 

seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. 
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Salah satu cara untuk mengelola limbah organik dan limbah anorganik 

adalah dengan cara mendaur ulang limbah menjadi benda-benda yang 

bermanfaat. Daur ulang limbah juga mempunyai potensi besar untuk 

mengurangi timbunan, biaya pengelolaan, dan pembuangan akhir. Contoh 

kegiatan manusia yang termasuk daur ulang limbah antara lain 

pemulungan sampah, usaha daur ulang sampah di rumah tangga , serta 

pengomposan. 

 

Limbah organik dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung 

karena perlu pemrosesan terlebih dahulu. Yang termasuk limbah organik, 

misalnya sisa sayur, sisa buah, potongan rumput, daun-daun, kertas, sisa 

makanan, dan kotoran hewan atau manusia. Berikut ini disajikan cara 

pengelolaan limbah organik dengan cara didaur ulang. 

1. Pemanfaatan langsung, sebagai pakan ternak seperti 

sisa tumbuh-tumbuhan, sayuran, dan makanan. 

2. Pengomposan (Composting), adalah pengolahan limbah organik 

dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan kompos. 

Kompos merupakan pupuk yang mempunyai nilai komersil karena 

dapat dipasarkan. 

3. Menjadi bentuk lain yang bermanfaat, misalnya limbah serabut 

kelapa dijadikan kerajinan tangan berupa keset. Sampah plastik 

dimanfaatkan sebagai hiasan atau dibuat menjadi, pot, dan rak 

peralatan rumah tangga. Pembuatan biogas dari kotoran hewan 

dan manusia sebagai bahan bakar rumah tangga. 

4. Menjadi bentuk semula yang bermanfaat, misalnya limbah kertas 
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dari perkantoran, rumah tangga dan pembungkus kacang 

dijadikan kertas kembali. 

Limbah anorganik dapat dimanfaatkan melalui proses mendaur 

ulang. Limbah anorganik yang masih dapat didaur ulang, misalnya 

plastik, logam, dan kaca. Limbah anorganik dapat di daur ulang 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Menjadi bentuk lain yang bermanfaat, misalnya limbah kaleng 

untuk kerajinan tangan yang mempunyai nilai seni, misalnya 

mobil-mobilan dan lampu hias. 

2. Menjadi bentuk asal yang bermanfaat, misalnya limbah plastik 

diproses kembali menjadi alat-alat rumah tangga, seperti 

ember, piring, gelas dan cangkir. 

 

Pengolahan limbah anorganik secara umum antara lain dapat 

melalui proses sanitasi lahan (sanitary landfill), pembakaran 

(incineration), penghancuran (pulverisation). 

1. Sanitary landfill, metode pengelolaan limbah secara terkontrol 

melalui sistem sanitasi yang baik. 

2. Pembakaran, limbah anorganik berupa zat padat perlu dibakar 

dalam sebuah reaktor sampah untuk menurunkan jumlah 

timbunan sampah padat. 

3. Penghancuran, bertujuan untuk merubah bentuk limbah menjadi 

yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimanfaatkan (Ansori dan 

Martono,2009: 236-246). 
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G. Kerangka Pikir 

Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini 

kemampuan literasi sains bukanlah hal yang terpisah dari proses 

pembelajaran, bahkan kemampuan literasi sains ini memiliki peran penting 

dalam ketercapain suatu kompetensi dalam pembelajaran. Faktanya  

kemampuan literasi sains peserta didik di indonesia saat ini masih rendah, hal 

tersebut disebabkan karena pembelajaran yang kurang mendukung peserta 

didik  dalam peningkatan kemandirian belajar, aktif dalam kegiatan 

pembelajaran serta proses analisis dan pemecahan masalah ilmiah.  

 

Dengan pembelajaran yang tepat akan menentukan kemampuan literasi sains 

dalam menerima pembelajaran. Di sini peneliti mencoba melakukan 

eksperimen terhadap model pembelajaran Problem Based Learning untuk 

mengetahui seberapa efektif model tersebut terhadap kemampuan literasi 

sains. Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning menuntut peserta didik untuk dapat  memecahakan suatu 

permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar sehingga mereka 

lebih mudah untuk mempelajari konsep biologi dan memberikan contoh 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan  gambaran yang 

jelas tentang kerangka pikir dapat dilihat pada bagan kerangka pikir seperti 

Gambar 2. berikut: 
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Gambar 2. Bagan kerangka pikir. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H0 = Tidak Ada pengaruh yang signifikan pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan literasi sains 

peserta didik kelas X pada materi perubahan  lingkungan di MAN 

Pringsewu. 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan literasi sains 

peserta didik kelas X pada materi perubahan  lingkungan di MAN 1 

Pringsewu. 

Materi Perubahan Lingkungan 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Problem Based Learning Diskusi 

Pretest 

Literasi Sains 

Posttest 

Pengaruh/Hasil 
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III. METODE PENELITIAN 

  

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Negeri 1 Pringsewu Kecamatan Pringsewu, 

yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Fajar Agung, Kec. Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu, Lampung 35376. Penelitian akan dilakukan pada 

peserta didik kelas X semester II tahun pelajaran 2018/2019 pada bulan April 

2019.   

 

B. Metode Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasy experiment dengan teknik 

Pretes Postes Non Equivalent Conrol Group Design. Pada desain ini 

digunakan dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu lagi 

sebagai kelas kontrol. Eksperimen semu adalah jenis komparasi yang 

membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan (treatment) pada suatu 

objek (kelompok eksperimen) serta melihat besar pengaruh perlakuannya. 

Desain pelaksanaan penelitian ini menggunakan desain seperti tabel berikut: 

 Tabel 3. Pretest-Posttest Kontrol Design 

Kelompok Pretest (Tes 

Awal) 

Perlakuan Posttest (Tes 

Akhir) 

Eksperimen          
Kontrol          
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Keterangan: 

   = Kemampuan literasi sains siswa kelas eksperimen sebelum diberikan 

perlakuan 

   = Kemampuan literasi sains siswa kelas kontrol sebelum diberikan 

perlakuan 

   = Kemampuan literasi sains siswa kelas eksperimen sesudah diberikan 

perlakuan 

   = Kemampuan literasi sains siswa kelas eksperimen sesudah diberikan 

perlakuan 

   = Model Pembelajaran Problem Based Learning 

   = Pendekatan Saintifik 

 

Alasan peneliti menggunakan desain ini adalah diperlukannya manipulasi, 

dimana peneliti akan menjadikan variabel bebas menjad sesuai dengan apa 

yang diinginkan peneliti, sementara untuk variabel lain akan dijadikan sebagai  

pembanding agar dapat dibedakan antara kelompok yang ditelah mendapatkan 

perlakuan/manipulasi dengan kelompok yang tidak mendapatkan 

perlakuan/manipulasi (kelompok dengan perlakuan konvensional). 

 

Pada penelitian ini digunakan teknik Non Equivalent Kontrol Group Design.  

karena penelitian ini akan menggunakan skor Pretest dan Posttest  pada 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dalam menguji proses 

pembelajaran model Problem Based Learning. Pada setiap kelompok 

diberikan perlakuan Pretest dan Posttest. Pretest dilakukan sebelum perlakuan 

untuk mengetahui keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan, dan Posttest 

dilakukan setelah perlakuan, sehingga akan terlihat pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap kemampuan literasi sains peserta didik.  
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas X semester genap 

MAN 1 Pringsewu tahun pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 4 kelas, yaitu 

X MIA 1 sampai X MIA 4. Sampel yang digunakan yaitu kelas X MIA 1 

sebagai kelas eksperimen yang memiliki jumlah peserta didik 33 orang dan 

kelas X MIA 2 sebagai kelompok kelas kontrol yang memiliki jumlah peserta 

didik sebanyak 33 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling karena kelompok 

tersebut memiliki kemampuan yang dianggap setara dan sudah dibagi menjadi 

masing-masing kelas. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap prapenelitian, 

pelaksanaan penelitian dan tahap akhir penelitian. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan yaitu :  

1. Tahap Prapenelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan pada prapenelitian yaitu :  

a. Membuat surat izin observasi dari dekanat sebagai surat pengantar 

ke sekolah tujuan pelaksanaan penelitian pendahuluan yaitu MAN 

1 Pringsewu. 

b. Membuat instrumen observasi berupa angket pendidik dengan 

membuat beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam wawancara 

dan angket peserta didik yang ditujukan pada kelas X MIA 1 dan X 

MIA 2.  
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c. Melakukan observasi di MAN 1 Pringsewu untuk memperoleh 

informasi sistem pembelajaran dan model yang dilakukan pada 

pembelajaran biologi khususnya materi perubahan lingkungan 

untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan subjek penelitian.  

d. Mengolah data hasil angket peserta didik untuk mengetahui kondisi 

awal peserta didik terhadap literasi sains.  

e. Mengambil dua kelas sebagai sampel penelitian yaitu kelas X MIA 

1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 2 sebagai kelas 

kontrol.  

f. Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan, penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) yang digunakan dalam proses pembelajaran.  

g. Menyusun instrumen penelitian untuk menyaring data penelitian, 

meliputi perangkat tes kemampuan literasi sains peserta didik pada 

materi keanekaragaman hayati, dan angket.  

h. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen 

pembimbing skripsi.  

i. Melakukan validasi instrumen.  

j. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada peserta didik kelas 

lain diluar sampel. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Pada tahap penelitian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 



52 
 

a. Melakukan penyampaian maksud, tujuan dan cara kerja penelitian 

kepada peserta didik mengenai model pembelajaran Problem 

Based Learning.  

b. Memberikan pretes kemampuan literasi sains peserta didik pada 

materi perubahan lingkungan di awal pembelajaran.  

c. Membagi kelompok belajar menjadi enam, masing-masing terdiri 

dari 5-6 orang peserta didik.  

d. Membagi tugas kepada setiap anggota kelompok disesuaikan 

dengan LKPD yang disediakan.  

e. Melaksanakan proses pembelajaran pada materi Perubahan 

Lingkungan menggunakan model PBL pada kelas eksperimen dan 

model konvensional pada kelas kontrol.  

f. Memberikan postes kemampuan literasi sains peserta didik pada 

materi Perubahan Lingkungan.  

g. Mengumpulkan data melalui angket kepada peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada materi Perubahan 

lingkungan dengan menggunakan PBL. 

 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dari penelitian ini meliputi: 

a. Mengelola data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 

pelaksanaan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang 

diperoleh.  
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c. Menyimpulkan hasil analisis data dan menyusun laporan 

penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan, latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Bentuk tes yang 

digunakan adalah berupa tes uraian yang digunakan ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan literasi sains peserta didik yang disesuaikan pada 

indikator konten, proses dan konteks Programme for International Students 

Assessment (PISA) tahun 2006. Dilakukan dengan cara uji ahli yang 

melibatkan seorang ahli sebagai validator dan uji validasi butir soal dan tes 

soal uraian di validasi oleh dua validator, yaitu Dosen Pembimbing I dan II. 

Data kemampuan literasi sains peserta didik menggunakan tes uraian yang 

diberikan kepada peserta didik di awal dan di akhir kegiatan penelitian. 

Pretes dan postes diberikan pada masing-masing kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.  

 

2. Angket (Kuesioner)  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Pengumpulan data angket ini 

dilakukan pada akhir kegiatan penelitian di kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol. Angket tanggapan peserta didik ini digunakan untuk melihat 

tanggapan terhadap pembelajaran model Problem Based Learning setelah 

model pembelajaran dilaksanakan. 

 

3. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini dokumentasi berfungsi untuk mengambil dan 

mengumpulkan data jumlah peserta didik, serta foto-foto yang melihat 

aktivitas belajar peserta didik. 

 

F. Jenis Data dan Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Data Kuantitatif  (Tes) 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data hasil kognitif peserta 

didik (meliputi data pencapaian indikator pada aspek literasi sains 

berdasarkan PISA, yaitu aspek kompetensi) yang diperoleh dari nilai tes 

uraian berupa Pretest dan Posttest pada materi pokok perubahan 

lingkungan. Kemudian dihitung selisih antara nilai Pretest dan Posttest 

dalam bentuk N-Gain. Nilai inilah yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh model Problem Based Learning terhadap kemampuan literasi 

sains peserta didik pada materi perubahan lingkungan. Berikut adalah tabel 

kisi-kisi tes uraian kemampuan literasi sains. 

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Tes Kemampuan Literasi Sains Siswa 

Indikator 

 aspek proses 

(kompetensi) 

Indikator 

Pembelajaran 

Mengidenti-

fikasi 

Isu-isu 

ilmiah 

Menjelaskan 

fenomena 

secara 

ilmiah 

Mengguna-

kan bukti-

bukti 

ilmiah 

Jumlah 

soal 

3.11. 1 Menganalisis 3 (C4,K1) 1 (C4, K3)  3 
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hasil studi dari 

berbagai 

laporan media 

mengenai data 

perubahan 

lingkungan 

  

3.11. 2 Membedakan 

faktor-faktor 

penyebab 

perubahan 

lingkungan. 

 4 (C4, K3) 9 (C4, K3) 3 

3.11.1 Menganalisis 

dampak 

perubahan 

lingkungan 

yang 

diakibatkan 

oleh 

aktivitas 

manusia. 

 5 (C4, 

K3) 

2 (C4, K3) 3 

4.11.1 Membuat 

gagasan cara 

pencegahan 

perubahan 

lingkungan 

akibat aktivitas 

manusia. 

7 (C4, K3)  6 (C4, K3) 3 

4.11.2 Membuat 

gagasan cara 

pemulihan 

perubahan 

lingkungan 

akibat aktivitas 

manusia 

 8 (C4, K3) 

 

10 (C4. 

K3) 

3 

Jumlah 2 4 4 10 

 

Keterangan: 

Dimensi proses kognitif: 

C1= mengingat (tidak ada soal) 

C2= memahami (tidak ada soal) 

C3= mengaplikasikan (tidak ada soal) 

C4= menganalisis (sepuluh soal) 

C5= mengevaluasi (tidak ada soal) 

C6= mencipta (tidak ada soal) 

 

Konteks pada aspek PISA: 

K.1= melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan (satu 

soal) 
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K.2= melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sumber daya 

alam (tidak ada soal) 

K.3= melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang mutu lingkungan 

(Sembilan soal) 

 

 

2. Data Kualitatif (Non-Tes) 

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil pengisian 

angket tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran Problem 

Based Learning yang digunakan sebagai penguat jaminan pelaksanaan 

penelitian. Lembar ini terdiri dari 16 pertanyaan yang berisi 8 butir 

pernyataan positif dan 8 butir pernyataan negatif. Secara keseluruhan 

semua pernyataan mewakili tanggapan peserta didik yang diberi skor 

dengan rentang skor menggunakan skala Likert 1 sampai 4. 

 

Setelah diperoleh skor dari tanggapan yang diberikan, selanjutnya data 

diolah sehingga menghasilkan skor total. Skor total tersebut akan 

dimasukkan ke dalam kategori-kategori. Adapun penjabaran kategori 

tanggapan peserta didik ditampilkan pada Tabel 5. berikut. 

Tabel 5. Kategori Angket Tanggapan Peserta Didik terhadap Model 

Pembelajaran Problem Based Learning 

Skor Kategori 

53-64 Sangat Baik 

43-52 Baik 

33-42 Cukup 

23-32 Kurang 

≤ 22 Sangat Kurang 

 

 

Tabel 6. Kisi-kisi Angket Tanggapan Peserta Didik terhadap Model  

Pembelajaran Problem Based Learning 

Indikator 

Jumlah 

Pernyataan 

Positif 

Jumlah 

Pernyataan 

Negatif 

Mengetahui respon peserta didik 

tentang aktivitas pembelajaran dengan 
2 2 
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model Problem Based Learning 

Mengetahui respon peserta didik 

terhadap kemampuan literasi sains 

melalui model Problem Based 

Learning 

3 3 

Mengetahui respon peserta didik 

tentang pembelajaran konsep 

perubahan lingkungan melalui model 

Problem Based Learning 

1 1 

Mengetahui respon peserta didik 

tentang pelaksanaan pembelajaran 

biologi dengan penerapan model 

Problem Based Learning 

2 2 

Jumlah 8 8 

 

G. Kalibrasi Penelitian 

Adapun kalibrasi dan kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian 

berlangsung adalah menggunakan uji coba instrumen. Peneliti akan 

mengadakan uji instrumen sebelum pengambilan data dari kelas yang akan 

diteliti. Instrumen akan terlebih dahulu dilakukan judgement oleh ahli (dosen). 

Kemudian instrumen akan diuji cobakan kepada peserta didik yang pernah 

melaksanakan pembelajaran. Hasil uji coba tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan Software SPSS 20.  

 

a) Uji Validitas  

Uji validitas instrumen yang digunakan adalah uji validitas isi (content 

validity) dan uji validitas kriteria (criteria related validity). Uji validitas isi 

dilakukan melalui validasi oleh dosen yang memiliki keahlian dibidang 

materi biologi, untuk melihat kesesuaian standar isi materi yang ada di 

dalam instrumen tes, sedangkan uji validitas kriteria dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment sehingga akan terlihat 
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banyak koefesien korelasi antara setiap skor.Rumus korelasi product 

moment yaitu: 

 
   

     (  )(  )

 {      (   )}*      (  )+

 

Keterangan: 

rxy        : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel  

yang dikorelasikan. 

N : Number of cases 

ΣXY : Jumlah perkalian X dan Y 

X
2 

: Kuadrat dari X 

Y
2 

: Kuadrat dari Y 

 

Nilai rxy akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel rtabel = r(α,n–2) 

dengan taraf  signifkan 0,05. Nilai rxy  ≥ rtabel maka instrumen soal 

dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxy  ≤  rtabel maka instrumen soal 

dinyatakan tidak valid. 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba tes kemampuan literasi sains yang telah 

dilakukan pada kelas X MIA di SMAN 1 Natar sebanyak 15 butir soal 

essay yang dinilai oleh observer, maka diperoleh 10 butir soal yang valid 

yaitu soal nomor 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 dan terdapat 5 butir soal 

yang tidak valid yaitu soal nomor 3, 5, 6, 13 dan 14. Karena jumlah soal 

valid adalah 10, maka seluruhnya dapat digunakan untuk tes kemampuan 

literasi sains. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 

Tabel 7. Hasil Uji Pearson Validitas Soal Kemampuan Literasi Sains  

Nomor 

Soal 
Product Moment (   ) 

Kriteria 

                
1. 0,708 0,361 Valid 

2. 0,767 0,361 Valid 

3. 0,237 0,361 Tidak Valid 
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4. 0,686 0,361 Valid 

5. 0,276 0,361 Tidak Valid 

6. 0,199 0,361 Tidak Valid 

7. 0,772 0,361 Valid 

8. 0,435 0,361 Valid 

9. 0,711 0,361 Valid 

10. 0,668 0,361 Valid 

11. 0,600 0,361 Valid 

12. 0,699 0,361 Valid 

13. 0,355 0,361 Tidak Valid 

14. 0,258 0,361 Tidak Valid 

15. 0,405 0,361 Valid 

 

b) Uji Reliabilitas  

Reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang 

dihasilkan. Dinyatakan reliabel jika pengukurannya konsisten, cermat dan 

akurat. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menguji keabsahan soal 

yang digunakan dan mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat 

ukur, sehingga hasil pengukurannya dapat dipercaya. Adapun rumus uji 

reliabilitas yaitu : 

r11= (
 

   
)(  

   
 

  
  

Keterangan: 

r11    : Reliabilitas instrumen secara keseluruhan 

k     : Banyaknya item/butir soal 

  
     : Varians total 

   
   : Jumlah seluruh varians masing-masing soal 

 

Tabel 8. Kriteria Reliabilitas Soal 

Reliabilitas (   ) Kriteria 

0,81-1,00 Sangat Tinggi 

0,71-0,90 Tinggi 

0,41-0,70 Sedang 

0,21-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 

    (Sugiyono, 2013:131) 
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Kriteria yang digunakan dalam menginterpretasikan koefisien reliablitias 

tes pada umumnya antara lain :  

1) Apabila sama dengan atau lebih besar dari pada 0,70 berarti tes hasil 

belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki 

reliabilitas yang tinggi (reliable).  

2) Apabila lebih kecil dari pada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi 

(unreliable).  

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba tes kemampuan literasi sains yang telah 

dilakukan pada kelas X MIA di SMAN 1 Natar sebanyak 15 butir soal 

essay yang dinilai oleh observer, maka diperoleh hasil bahwa seluruh soal 

termasuk ke dalam kategori reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Hasil uji reliabilitas akan ditunjukkan pada 

Tabel 9. berikut. 

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Soal Kemampuan Literasi Sains Siswa 

No. 

Soal 

Product Moment 

(   ) 
Kriteria 

Validitas 

Indeks 

Alpha 

Kriteria 

Reliabel 
Keterangan 

                

1. 0,708 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

2. 0,767 0,361 Valid  0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

3. 0,237 0,361 
Tidak 

Valid 
0,749 Tinggi 

Tidak Valid 

dan reliabel 

4. 0,686 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

5. 0,276 0,361 
Tidak 

Valid 
0,749 Tinggi 

Tidak Valid 

dan reliabel 

6. 0,199 0,361 
Tidak 

Valid 
0,749 Tinggi 

Tidak Valid 

dan reliabel 

7. 0,772 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 
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8. 0,435 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

9. 0,711 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

10. 0,668 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

11. 0,600 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

12. 0,699 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

13. 0,355 0,361 
Tidak 

Valid 
0,749 Tinggi 

Tidak Valid 

dan reliabel 

14. 0,258 0,361 
Tidak 

Valid 
0,749 Tinggi 

Tidak Valid 

dan reliabel 

15. 0,405 0,361 Valid 0,749 Tinggi 
Valid dan 

reliabel 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan Data Ketercapaian Indikator pada Aspek Kompetensi Literasi 

Sains PISA 

Perhitungan nilai ketercapaian indikator pada aspek kompetensi dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus : 

 

       
                                  

          
       

Tabel 10. Penskoran Aspek Kompetensi 

No. Indikator Aspek Kompetensi Skor Ideal 

1. Mengidentifikasi isu-isu ilmiah 20 

2. Menjelaskan fenomena secara ilmiah 40 

3. Menggunakan bukti-bukti ilmiah 40 

Jumlah Skor Ideal 100 

 

2. Uji Statistik Analisis Data Keseluruhan Tes Uraian  

Analisis data bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah  

dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem atau 

masalah penelitian dapat dipelajari dan di uji. Analisis data yang dilakukan 
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pada tes uraian yaitu menentukan nilai pretes dan postes setiap peserta 

didik berdasarkan jumlah soal yang diujikan. Perhitungan nilai pada tes 

uraian dilakukan dengan rumus: 

S = 
 

 
       

Keterangan :  

S = Nilai yang diharapkan  

R = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar  

N = Skor maksimum dari tes 

 

Kemampuan literasi sains peserta didik berdasarkan aspek konten, proses 

dan konteks Programme for International Students Assessment (PISA) 

tahun 2006 dapat diketahui dengan melakukan analisis data yang diperoleh 

dengan cara menghitung nilai normal gain. Nilai normal gain merupakan 

nilai selisih antara pretes dan postes. Rumus dan kriteria indeks N-Gain 

ditunjukkan sebagai berikut : 

        
                       

                         
  

Tabel 11.  Kriteria N-Gain dalam Skor 

Rentang Indeks N-Gain Kategori  

g < 0,30 Rendah 

0,30 < g < 0,70 Sedang 

g > 0,70 Tinggi 

 ( Hake, 1999). 

Data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, selanjutnya akan diolah  

dan dianalisis dengan maksud agar hasilnya dapat menjawab pertanyaan  

penelitian dan menguji hipotesis. Dalam pengolahan dan penganalisisan data  

tersebut digunkaan statistik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penggunaan statistik untuk pengolahan data tersebut adalah: 
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a) Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti  

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan 

sampel ini akan diuji hipotesis nihil (  ) bahwa sampel tersebut berasal 

dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis alternatif (  ) bahwa 

populasi berdistribusi tidak normal. Uji normalitas yang digunakan adalah 

uji Kolmogorov-Smirnov, dengan prosedur sebagai berikut. 

1) Urutkan data pengamatan x1, x2, x3, …, xn yang terkecil hingga yang 

terbesar, selanjutnya ditransformasikan ke skor baku z1, z2, z3, … ,zn 

dengan menggunakan rumus : 

   = 
    

 
  

Keterangan :  

   = Skor baku  

𝑥  = Skor Data  

𝑥  = Nilai rata-rata  

S  = Simpangan Baku 

 

2) Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung peluang F(zi) = P (z < zi).  

3) Selanjutnya hitung proporsi  1,  2,  3, …,    yang lebih kecil atau 

sama dengan    , jika proporsi ini dinyatakan dengan (   ) maka :  

 (  ) = 
                                    

 
  

4) Hitungkah F(  ) – S(  ) kemudian tentukan harga mutlaknya.  

5) Ambillah nilai terbesar antara harga-harga untuk selisih tersebut, nilai 

ini dinamakan 𝐿𝑜. Memberi interpretasi, 𝐿𝑜 dengan 

membandingkannya 𝐿𝑡 + 𝐿𝑡 adalah harga yang diambil dari tabel harga 
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kritis uji Liliefors. Terakhir, mengambil kesimpulan berdasarkan harga 

𝐿𝑜 dan 𝐿𝑡 yang telah didapat. Apabila 𝐿𝑜 < 𝐿𝑡 maka sampel berasal dari 

distribusi normal.  

 

b) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara dua 

keadaan atau populasi. Uji homogenitas dilakukan uji Fisher, formula 

statistik uji F diekspresikan sebagai berikut.  

Pertama, dibuat hipotesis sebagai berikut :  

    : varians populasi homogen  

   : varians populasi tidak homogen  

Selanjutnya data dibagi menjadi dua kelompok. Lalu cari nilai baku dari  

masing-masing kelompok. Tentukan Fhitung dengan rumus : 

     = 
  
  

  
   

Keterangan :  

F = Uji Fisher  

   = Varians terbesar  

    = Varians terkecil 

  

Adapun kriteria pengujiannya adalah :  

Jika Fo ≤ Ft maka kedua data memiliki varians yang homogen. 

 

c) Uji Hipotesis Statistik  

Hipotesis statistik yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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    = μA ≤ μB 

   = μA > μB 

Keterangan :  

μA = Rata-rata hasil kemampuan literasi sains peserta didik kelas 

eksperimen  

μB = Rata-rata hasil kemampuan literasi sains peserta didik kelas kontrol 

 

Pengujian hipotesis penelitian dapat dilakukan apabila ada pernyataan  

tersebut telah terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal dan homogen, 

maka teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus 

“t-test” dengan taraf signifikansi α = 0,05. Rumus t-test yang digunakan 

adalah : 

𝑡  
x     x   

 √
 

    
 
  

 

, dimana nilai S= √
(    )    (    )  

        
  

Keterangan :  

x      = Rata-rata nilai pada kelas eksperimen  

x      = Rata-rata nilai pada kelas kontrol  

S       = Nilai standar deviasi kelas eksperimen dan kelas kontrol  

       = Jumlah sampel pada kelas eksperimen  

       = Jumlah sampel pada kelas kontrol  

        = Varians pada kelas eksperimen  

  2    = Varians pada kelas kontrol x  

 

Kriteria pengujiannya:  

Jika t hitung > t tabel, maka    ditolak     diterima  

Jika t hitung < t tabel, maka    diterima    ditolak 

 

Kesimpulan pengujian :  

Jika  0 diterima, berarti tidak ada perbedaan parameter rata-rata populasi  
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Jika  0 ditolak, berarti ada perbedaan parameter rata-rata populasi  

Apabila t hitung lebih besar dari t tabel berarti terdapat perbedaan 

parameter rata-rata populasi, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dalam model Problem Based Learning terhadap 

kemampuan literasi sains peserta didik kelas X MAN 1 Pringsewu pada 

materi pokok perubahan lingkungan. 

 

3. Uji Statistik Analisis Data Ketercapaian Indikator Aspek PISA  

Setelah data secara keseluruhan dilakukan perhitungan uji statistik dengan 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis, selanjutnya untuk 

data ketercapaian indikator PISA juga dilakukan uji statistik. Uji statistik 

untuk data ketercapaian indikator PISA ini dilakukan guna melihat adanya 

peningkatan yang signifkan atau tidak pada data yang telah diperoleh pada 

tiap indikator PISA yang meliputi indikator konten, kompetensi, konteks 

dan sikap. 

a) Uji Normalitas  

Perhitungan uji normalitas ini dilakukan pada data ketercapaian setiap  

indikator PISA. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk 

pada program SPSS 17 dengan taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Jika 

sig. atau p > 0,5 maka dapat disimpulkan hipotesis nol ( 0) gagal 

ditolak, yang berarti data yang diuji memiliki distribusi yang tidak 

berbeda dari data yang normal atau dengan kata lain data yang diuji 

berdistribusi normal.  

Hipotesis deskriptif :  

 0  : Populasi berdistribusi normal  
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 1 : Populasi tidak berdistribusi normal  

Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas :  

Jika nilai probabilitas ≥ 0,05 maka  0 diterima  

Jika nilai probabilitas ≤ 0,05 maka  0 ditolak 

 

b) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan pada data ketercapaian setiap indikator 

PISA guna menguji data varians yang diperoleh berasal dari populasi 

yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji 

Levene Statistik (Test of Homogenity of Variance) pada program SPSS 

20. Uji parametrik ini digunakan sebab sumber keragaman yang 

dianalisis hanya berlangsung satu arah yaitu antar perlakuan (Between 

Group). Dalam penelitian ini yang dianalisis yaitu antara perlakuan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika sig. atau p lebih dari 0,5 

maka kita simpulkan hipotesis nol ( 0) diterima, yang berarti data yang 

diuji berasal dari sampel yang homogen.  

Hipotesis deskriptif :  

 0  : Data berasal dari sampel yang homogen  

 1 : Data berasal dari sampel yang tidak homogen  

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :  

Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka  0  diterima  

Jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka  0  ditolak 
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c) Uji Hipotesis  

Dalam uji hipotesis data ketercapaian indikator PISA ini masih 

menggunakan program SPSS 15s. Uji hipotesis ini menggunakan uji 

Mann Whitney U Test atau sering pula disebut uji-U. Uji-U ini 

merupakan pilihan uji non parametris apabila uji Independent t-test tidak 

dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Selain 

disebabkan oleh asumsi normalitas yang tidak terpenuhi atau data tidak 

berdistribusi normal, pada penelitian ini juga data berasal dari dua  

kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pengambilan keputusan dapat dilakukan jika sig. atau p-value 

hasilnya kecil yaitu < 0,05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan. 

Hipotesis deskriptif :  

 0 : Tidak ada perbedaan mean atau rata-rata yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol  

 1 : Ada perbedaan mean atau rata-rata yang signifikan antara kelas  

eksperimen dan kelas kontrol  

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :  

Jika p-value ≤ 0,05, maka  0 ditolak dan  1 diterima  

Jika p-value ≥ 0,05, maka  0 diterima dan  1 ditolak 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi sains 

peserta didik pada materi Perubahan Lingkungan. 

 

B. Saran 

Saran-saran setelah melakukan penelitian ini diantaranya: 

1. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran biologi di 

kelas dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi sains. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa maupun pengembangan 

penelitian dalam materi ajar biologi yang lain. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah sebagai evaluasi 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, evaluasi ketersediaan sumber 

belajar dan  evaluasi sarana dalam rangka meningkatkan literasi sains 

dan minat baca peserta didik di sekolah. 
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