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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia pendidikan sedang gencar-gencarnya melakukan 

pengembangan kecakapan  hidup abad 21 yaitu kemampuan literasi sains bagi 

peserta didik. Kondisi tersebut merupakan akibat dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang begitu pesat. Perkembangan 

IPTEK yang begitu pesat harus diimbangi dengan pemahaman peserta didik 

dalam berinteraksi terhadap perkembangan IPTEK tersebut. Ini berarti setiap 

peserta didik harus dapat bersikap bijak dan mampu beradaptasi dengan sains, 

lingkungan, masyarakat, dan teknologi.
1
 

Ayat dalam al-Qur`an memberikan motivasi agar manusia 

menggunakan akal fikiran untuk membaca dan mengamati fenomena-

fenomena alam semesta. Banyak ayat Al-Qur’an yang menyinggung 

pengembangan IPTEK, seperti wahyu pertama QS. Al-`Alaq 1-5 menyuruh 

manusia untuk membaca, menulis, melakukan penelitian dengan dilandasi 

iman dan akhlak yang mulia. Sedangkan perintah untuk melakukan penelitian 

secara jelas terdapat dalam QS. Al-Ghasiyah, ayat 17-20 Allah 

memerintahkan kita, untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 
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makhluk-makhluk Nya, sehingga manusia mengakui bahwa penciptaanya 

dapat membangkitkan kembali pada hari kiamat.
2
  

       (                                     ()                                                       

                                                                             

Artinya: 

 ”Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 

diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung 

bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?” (QS. Al-

Ghasiyah: 17-20) 

 

Ayat  tersebut menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi kehidupan manusia. Dengan IPTEK manusia bisa mempelajari 

alam, menjaga dan melindungi alam. Semakin maju ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka semakin terkuak pula kebenaran al-Qur’an, sehingga 

menambahkan keimanan manusia kepada Allah SWT. Keimanan dan 

kepahaman merupakan modal utama untuk dapat meraih kesuksesan dunia 

dan akhirat. Untuk memperoleh  ilmu pengetahuan tersebut, maka harus 

melalui proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran dalam permendikbud nomor 23 tahun 2016 

mengenai adanya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai kriteria 

ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada 

standar kompetensi kelulusan, di mana salah satu aspek penilaian yakni 

kompetensi pengetahuan. Hal ini berarti dalam kurikulum 2013,
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 mensyaratkan siswa menguasai kompetensi pengetahuan sehingga dapat 

dikatakan tuntas sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
3
  

Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh kualitas sekolah, kurikulum, 

dan kualitas pengajaran, sehingga implementasi Kurikulum 2013 merupakan 

salah satu upaya reformasi pendidikan dan pendidikan sains pada khususnya. 

Rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik merupakan suatu alasan 

yang melandasi pemerintah melakukan revisi kurikulum 2006 ke kurikulum 

2013.
4
 Kurikulum 2013 memberikan penguatan atau revitalisasi di beberapa 

aspek dari kurikulum terdahulu. Kurikulum 2013 merupakan respon terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berkembang 

pesat. Oleh karena itu, kurikulum 2013 memberikan harapan bagi 

terwujudnya masyarakat berliterasi sains.  

Sains sebagai ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam 

pengembangan IPTEK karena sains senantiasa diperlukan masyarakat dalam 

rangka membentuk sumber daya manusia yang melek sains. Sains 

menghasilkan peserta didik yang memiliki nilai, sikap, dan kemampuan 

berpikir untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas mampu 

menghadapi permasalahan. Pendidikan sains memiliki potensi besar 
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menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era 

globalisasi.
5
 

Potensi pendidikan sains dapat terlihat dari kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah, 

kemampuan menguasai teknologi, memiliki kemampuan adaptif terhadap 

perubahan dan perkembangan kehidupan. Proses pendidikan sains dapat 

membentuk manusia melek sains dan teknologi seutuhnya. Proses 

pembelajaran sains menghasilkan peserta didik yang berkualitas dengan 

ditunjukkan sikap sadar sains (scientific literacy), memiliki nilai, dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang nantinya memunculkan sumber daya 

manusia yang dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, membuat keputusan, dan 

memecahkan masalah.
6
 

Tingkat literasi sains peserta didik Indonesia dengan negara lain dapat 

diketahui dari studi PISA (Programme for International Student Assessment). 

PISA merupakan studi literasi sains yang dilaksanakan oleh Organization for 

Economic Co-Operation and Development (OECD) dan Unesco Institute for 

Statistics.
7
 PISA bertujuan untuk memonitor dan membandingkan hasil 

sistem pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan siswa usia 15 tahun 
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dalam literasi sains.
8
 Asesmen yang dilakukan oleh PISA ini tidak sekedar 

terfokus pada sejauhmana  peserta didik telah menguasai kurikulum sekolah, 

tetapi juga melihat kemampuan peserta didik untuk menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) menunjukkan bahwa peringkat literasi sains siswa Indonesia pada 

tahun 2000 berada pada urutan ke 38 dari 41 negara, tahun 2003 urutan ke 38 

dari 40 negara, tahun 2006 urutan ke 50 dari 57 negara, tahun 2009 urutan ke 

60 dari 65 negara, pada tahun 2012 berada pada urutan ke 64 dari 65 negara, 

pada tahun 2015 berada pada urutan ke 64 dari 72 negara yang ikut 

berpartisipasi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemampuan literasi 

sains siswa Indonesia masih rendah yaitu secara umum berada pada peringkat 

8 sampai 2 terbawah dari negara-negara lain. Penilaian yang dilakukan PISA 

yaitu setiap tiga tahun sekali, yang mana penilaian yang dilakukan PISA 

berorientasi ke masa depan.
9
 

Penilaian merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, 

termasuk penilaian terhadap ketercapaian literasi sains atau literasi kimia. 

Kebanyakan penelitian yang mengidentifikasi literasi kimia didasarkan pada 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan literasi sains, demikian juga 

upaya untuk mengukur literasi sains sangat tergantung pada penelitian 
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tentang literasi sains.
10

 Untuk mengkategorikan kemampuan siswa dalam 

literasi sains, Bybee mengusulkan kerangka kerja yang terdiri atas empat 

tingkatan yaitu: literasi nominal, literasi fungsional, literasi konseptual, dan 

literasi multidimensional.
11

 Rodger W. Bybee pada tahun 1997 mengusulkan 

theoritical framework  literasi sains sebagai pengembangan instrumen untuk 

menilai tingkatan literasi sains siswa kelas X dan kelas XI.
12

 

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu guru bidang 

studi kimia kelas XI MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), 

bahwa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar sudah menerapkan 

kurikulum 2013, dan pembelajaran telah menerapkan literasi sains. Namun, 

pembelajaran literasi sains hanya pada aspek pengetahuan konsep, dan tidak 

mengacu  pada  theoritical framework dari Bybee (1997) yang terdiri dari 

empat dimensi yaitu, tingkat literasi nominal, literasi fungsional, literasi 

konseptual, dan literasi multidimensional. Sehingga peneliti tertarik untuk 

menganalisis literasi sains siswa berdasarkan tingkat dari theoritical 

framework. 

Menurut Ningsih dalam Nur Chairisa materi sistem koloid merupakan 

salah satu materi kimia yang seringkali diabaikan padahal koloid sendiri 

mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia, baik 

menyangkut lingkungan maupun kehidupan sehari-hari sehingga materi 
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koloid tentu berkaitan dengan makna dari literasi sains itu sendiri. 

Pembelajaran sistem koloid mudah mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di 

kehidupan sehari-hari.
13

 Sehingga materi koloid sangat tepat digunakan untuk 

menganalisis literasi sains siswa menggunakan theoritical framework dari 

Bybee (1997). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Literasi Sains Siswa Kelas XI Pada Materi 

Koloid di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar” 

B. Penegasan Istilah  

1. Literasi Sains 

Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami 

sains, dan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan sains 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

fakta dan data
14

 

2. Materi koloid 

Koloid berasal dari bahasa yunani: cola = perekat. Istilah koloid 

pertama kali dikemukakan oleh Thomas Graham. Thomas Graham 

banyak mempelajari tentang difusi(gerak) partikel materi, sehingga 

Thomas merumuskan hukum tentang difusi. Dari pengamatannya, 
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ternyata gerakan partikel zat dalam larutan ada yang cepat dan lambat. 

Umumnya yang berdifusi cepat adalah  zat berupa kristal sehingga 

disebut kristaloid.
15

 Koloid adalah suatu bentuk campuran yang 

keadaannya berada diantara larutan dan suspensi. Koloid merupakan 

sistem heterogen dimana suatu zat didispersikan kedalam suatu media 

yang homogen. Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari 1 nm sampai 

100 nm.
16

 

C.  Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Proses pembelajaran literasi sains pada Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar  hanya pada aspek pengetahuan konsep. 

b. Materi koloid merupakan salah satu materi kimia yang seringkali 

diabaikan.  

c. Belum diketahui tingkatan literasi sains siswa kelas XI di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar. 

d. Analisis literasi sains belum pernah dilakukan berdasarkan 

theoritical framework. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat pada latar 

belakang agar lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti membatasi 
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permasalahan yang akan di teliti hanya berkenaan dengan analisis 

literasi sains siswa kelas XI pada materi koloid di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah: Bagaimanakah tingkatan 

kemampuan literasi sains siswa kelas XI pada materi koloid di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar? 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui tingkatan kemampuan literasi siswa kelas 

XI pada materi koloid di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1) Siswa 

Dapat memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai 

literasi sains khususnya pada pembelajaran koloid. 

2) Guru 

Sebagai bahan informasi tentang literatur berkaitan dengan 

literasi sains khususnya pada pembelajaran koloid.
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3) Sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan literasi sains 

dalam pembelajaran terutama pada pembelajaran kimia koloid. 

4) Peneliti  

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

pendidikan, serta merealisasikan teori yang telah didapat di 

bangku kuliah, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana (S1). 

 


