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ABSTRAK
PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN RESOURCE BASED
LEARNING (RBL) BERBANTUAN JURNAL ILMIAH TERHADAP
LITERASI SAINS PESERTA DIDIK KELAS XI PADA
PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SMA NEGERI 15
BANDAR LAMPUNG

Oleh :
Mega Elsyi Deviani
Rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik yang diketahui melalui
nilai hasil pra penelitian di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang disebabkan
oleh pendidik yang masih menggunakan metode ceramah dalam proses
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan
pembelajaran Resource Based Learning (RBL) berbantuan jurnal ilmiah terhadap
literasi sains peserta didik kelas XI pada pembelajaran biologi di SMA Negeri 15
Bandar Lampung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimen
dengan desain posttest-only control design. Instrumen yang dipakai berupa soal
uraian atau essay. Jenis pengumpulan data menggunakan Cluster Random
Sampling, dengan popilasi terdiri dari 4 kelas sedangkan sampel yang terdiri dari
2 kelas yaitu kelas eksperimen (XI MIPA 1) dan kelas kontrol (XI MIPA 2).
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan uj
t-independent literasi sains peserta didik menunjukan nilai signifikan 0,000 < 0,05
maka H0 ditolak H1 diterima. Sehingga penelitian dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
berbantuan jurnal ilmiah terhadap literasi sains peserta didik kelas XI MIPA di
SMA Negeri 15 Bandar Lampung.
Kata kunci : Pendekatan Resource Based Learning (RBL), Jurnal Ilmiah, dan
Literasi Sains
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MOTTO

ٓرسُ ا
ٓب ٓ َٓو ۡٱل ِح ۡك َم َٓة
َٓ َٓويُ َع ِل ُم ُك ُم ٓ ۡٱل ِك َٰت
ِ وٗل
َ َك َمآ ٓأَ ۡر
َ س ۡلنَآفِي ُك ۡم
َ َآويُزَ ِكي ُك ۡم
َ ٓمن ُك ۡم ٓيَ ۡتلُواْ ٓ َعلَ ۡي ُك ۡم ٓ َءا َٰيَتِن
ٓٓ١٥١ٓ ََويُعَ ِل ُم ُكمٓ َّمآلَ ۡمٓتَ ُكونُوآْتَعۡ لَ ُمون
Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan
mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” (QS. Al- Baqarah: 151)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan ialah suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap
umat manusia sepanjang hayat. Dengan adanya pendidikan setiap umat
manusia dapat mengembangkan potensi dirinya dan membentuk pribadi yang
lebih baik sehingga mampu mengatasi masalah serta dapat memenuhi
kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.1
Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku
peserta didik agar menjadi individu yang lebih dewasa dan mampu hidup
mandiri sebagai anggota masyarakat dimanapun individu tersebut berada,
kemudian pendidikan tidak hanya mencakup intelektualnya saja, namun lebih
ditekankan pada proses pembinaan kepribadian peserta didik secara
keseluruhan sehingga menjadi anak yang lebih dewasa. 2
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surah Al
Mujadalah ayat 11 yaitu:

ّٓللُ ٓلَ ُك ۡۖۡم
َّٓ ح ٓٱ
ٓ ِ س ُحواْ ٓفِي ٓٱ ۡل َم َٰ َج ِل
َّ ََٰيَأَيُّ َها ٓٱلَّذِينَٓ ٓ َءا َمنُواْ ٓإِذَا ٓقِي َل ٓلَكُ ۡم ٓتَف
َ س ُحوٓاْ ٓيَ ۡف
َ س ٓٓفَٱ ۡف
ِ س
ٓٓوٱلَّذِينَٓ ٓأُوتُواْ ٓٱ ۡل ِع ۡل َٓم
َٓ ٓمن ُك ۡم
َّٓ َو ِإذَا ٓقِي َل ٓٱنشُ ُزوآْ ٓفَٓٱنشُ ُزوآْ ٓيَ ۡرفَ ِع ٓٱ
ِ ّْللُ ٓٱلَّذِينَٓ ٓ َءا َمنُوا
ٓ١١ٓيرٞ ِّللُٓبِ َمآتَعۡ َملُونَ ٓ َخب
َّٓ ٓوٱ
َٓ دَ َر َٰ َج ٖۚت
1
2

Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). h.2.
Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2013). h.3.
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS. Al-Mujadalah: 11)3
Berdasarkan ayat Al-Qur’an surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa
pendidikan sangatlah penting di dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang
dikembangkan dalam proses pembelajaran akan mengalami perubahan tingkah
laku di dalam dirinya sehingga menjadi seseorang yang lebih baik. Allah SWT
akan meninggikan derajat suatu kaum yang beriman dan memiliki ilmu
pengetahuan. Dalam proses pembelajaran pun dituntut untuk sabar dan
bersungguh-sungguh agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterima dengan
baik dan dapat bermanfaat dalam kepentingan dunia dan akhirat.
Kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam suatu negara dapat
diukur salah satunya melalui literasi sains.4 Pendidikan sains sebagai bagian
dari pendidikan secara umum yang bertanggung jawab dan berperan penting
dalam membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berfikir kritis,
logis, kreatif, inovatif, dan berdaya saing secara global. Pendidikan sains juga
diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pendidikan sebagai wahana
bagi peserta didik. 5

3

Departemen Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 2000).

h.434.
4
Anggun Winata, Sri Cacik, and Ifa Seftia R, ‘Kemampuan Awal Literasi Sains Peserta
Didik Kelas V SDN Sidorejo I Tuban Pada Materi Daur Air’, JTIEE, 2 No 2.1 (2018), 58–64..
5
Yunus Abidin, Dkk, Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi
Matematika, Sains, Membaca, Dan Menulis (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). h. 140.
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Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surah Al-Alaq
ayat 1-5 yaitu:ٓ

ٓٓ٣ٓ  ٓٓٱ ۡق َرۡٓأ ٓ َو َربُّٓكَ ٓٱ ۡۡل َ ۡك َر ُٓم٢ٓ ق
َ َٰ ٓٓ َخلَقَ ٓٱ ۡ ِۡلن١ٓ َٱ ۡق َرۡٓأ ٓبِٓٱ ۡس ِٓم ٓ َربِكَ ٓٱلَّذِيٓ َخلَق
ٍ َسنَٓ ٓ ِٓم ۡن ٓ َعل
ٓ٥ٓسنَٓٓ َمآلَ ۡمَٓٓيعۡ لَ ۡم
َ َٰ ٓ َعلَّ َٓمٓٱ ۡ ِۡلن٤ٓٱلَّذِيٓ َعلَّ َمِٓٓبٱ ۡلقَلَ ِٓم
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.” (Qs. Al-Alaq: 1-5)6
Berdasarkan ayat Al-Qur’an surah Al-Alaq yang menjelaskan bahwa
Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia untuk membaca yang
dilakukan dalam proses belajar selain itu juga disertai dengan mengingat
kebesaran dan kekuasaan Allah Swt sehingga ilmu pengetahuan yang
didapatkan dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya.
Literasi sains adalah kemampuan dalam menggunakan pengetahuan
sains,

mengidentifikasi

pertanyaan-pertanyaan,

menarik

kesimpulan

berdasarkan bukti-bukti untuk memahami dan membantu membuat keputusan
terkait alam serta perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas
yang dilakukan manusia. Literasi sains yang dimaksudkan yakni kemampuan
seseorang untuk membedakan fakta-fakta sains dari bermacam-macam
informasi, mengenal dan menganalisis penggunaan metode penyelidikan
saintifik

serta

kemampuan

untuk

mengorganisasi,

menganalisis,

menginterpretasikan data kuantitatif dan informasi sains. 7

6
7

Departemen Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 2000)
Winata, Cacik, and Ifa Seftia R, Ibid, h. 59.
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Literasi sains penting untuk dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya
dengan cara peserta didik itu dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan,
ekonomi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern
yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan, serta perkembangan
ilmu pengetahuan.8
Studi penilaian yang dilakukan oleh PISA

(Programe For

International Student Assesment) mengungkapkan bahwa pembelajaran sains
di indonesia belum berhasil meningkatkan kemampuan literasi sains atau bisa
dikatakan masih rendah. Hal ini terungkap berdasarkan hasil riset yang
dilakukan oleh PISA yang berkaitan dengan literasi sains peserta didik dari
tahun 2000 Indonesia menempati peringkat ke 38 dari 41 negara, pada tahun
2003 Indonesia menempati peringkat ke 38 dari 40 negara, pada tahun 2006
Indonesia peringkat 50 dari 57 negara, pada tahun 2009 Indonesia menempati
peringkat ke 60 dari 65 negara, dan terakhir pada tahun 2012 Indonesia hanya
menempati peringkat ke 64 dari 65 negara. 9 Kemudian pada tahun 2018
Indonesia menempati peringkat 70 dari 78 negara.
Kondisi tersebut didukung dengan fakta dilapangan, bahwa masih
rendahnya literasi sains peserta didik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang
diukur melalui hasil tes soal literasi sains dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.1

8
Ardian Asyhari and Risa Hartati, ‘Profil Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Melalui
Pembelajaran Saintifik’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika, 4.2 (2015). h. 180.
9
Asyhari and Hartati. Ibid, h. 180.
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Nilai Hasil Tes Soal Literasi Sains Mata Pelajaran Biologi Pada Kelas XI
MIPA di SMAN 15 Bandar Lampung
Kelas XI MIPA
No

Indikator Literasi Sains

1

2

3

4

Jumlah

Persentase

1

Menjelaskan fenomena

15

22

19

17

73

57,03%

2

20

10

7

18

55

42,96%

14

15

10

22

61

47,65%

4

Menggunakan Bukti
Ilmiah
Mengidentifikasi
Pertanyaan Ilmiah
Memahami Fenomena

20

21

14

19

74

57,81%

5

Memecahkan masalah

21

11

18

11

61

47,65%

3

Jumlah Siswa
128
Sumber: Daftar Nilai Hasil Tes Kemampuan Literasi Sains Kelas XI MIPA1 di SMA Negeri 15
Bandar Lampung.

Berdasarkan Tabel 1.1 data nilai hasil tes soal literasi sains dengan
jumlah peserta didik sebanyak 128 peserta didik, dalam indikator liteasi sains,
57,03% peserta didik mampu menjelaskan fenomena ilmiah, 42,96% peserta
didik mampu menggunakan bukti ilmiah, 47,65% mengidentifikasi pertanyaan
ilmiah, 57,81% memahami fenomena, dan 47,65% memecahkan masalah.
Dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan peserta didik dalam
memberikan jawaban dari soal tes literasi sains yang diberikan oleh peneliti.
Dari hasil wawancara salah satu guru pada mata pelajaran biologi kelas
XI MIPA SMA Negeri 15 Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa model
pembelajaran yang masih menggunakan model kontruktivisme. Metode
pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran masih menggunakan
metode ceramah dan diskusi. Sedangkan literasi sains selama ini kurang
mendapat perhatian dari guru biologi dalam melaksanakan pembelajaran sains
sehingga hanya sebagian siswa yang benar-benar memahami materi biologi.

6

Selama ini guru metode diskusi dan ceramah. Metode diskusi guru
memberikan kesempatan peserta didik untuk bertukar pendapat dalam
memecahkan masalah, dalam pembicaraan diskusi membutuhkan keberanian
untuk mengemukakan pendapat masing-masing, namun kenyataannya masih
banyak peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. metode ceramah
yang hanya menyebabkan peserta didik diam dan memperhatikan sehingga
peserta didik menjadi pasif. Sumber belajar yang digunakan hanya berpedoman
terhadap internet, sehingga pentingnya untuk menyiapkan bahan ajar yang
disediakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Laboratorium yang
merupakan salah satu sumber belajar, kurang digunakan dalam praktikum
sehingga peserta didik melakukan praktikum di dalam kelas.
Hasil nilai literasi sains yang didapatkan terlihat rendah sehingga untuk
mengatasi masalah tersebut maka perlu sebuah pendekatan pembelajaran yang
dapat membantu siswa lebih berfikir keras dalam proses pembelajaran
berlangsung guna mengukur literasi sains pada peserta didik.
Belajar berbasis berbagai sumber diperlukan dan mutlak diterapkan
dalam pendidikan maupun pembelajaran masa kini. Hal ini dikarenakan adanya
perubahan paradigma pendidikan, yaitu dari pendidikan yang berfokus pada
penguasaan isi mata pelajaran bergeser kepada pendidikan yang memfokuskan
pada pengalaman belajar yang berorientasi pada perolehan pengetahuan,
keterampilan dan nilai-nilai. Di era informasi dalam jumlah lebih banyak dari
sebelumnya, sehingga dituntut kemampuan peserta didik untuk menyeleksi dan
memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk kepentingan belajar secara

7

optimal. 10 Penggunaan strategi pembelajaran berguna bagi pendidik karena
strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam
pelaksanaan pembelajaran dan bagi pserta didik penggunaan strategi dapat
mempermudah proses belajar.11
Resource Based Learning (RBL) ialah suatu pendekatan yang dirancang
untuk memudahkan siswa dalam mengatasi keterampilan siswa tentang luas
dan keanekaragaman sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk
belajar.12 Adapun kelebihan dari pendekatan pembelajaran Resource Based
Learning (RBL) yakni berisi banyak jenis-jenis sumber sehingga guru dapat
memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik, dapat membantu
peserta didik untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari suatu disiplin
ilmu, dapat menarik minat peserta didik untuk belajar, karena dalam RBL
menggunakan berbagai metode yang tidak hanya melayani peserta didik audiovisual tetapi juga kinestetik, dapat menunjukan cara-cara belajar yang
bermakna bagi peserta didik, karena belajar bukan hanya untuk belajar akan
tetapi mempersiapkan untuk hidup selanjutnya, dapat digunakan dalam banyak
situasi dan bersifat fleksibel baik dalam

isi maupun prosedur-prosedur

mengajar.

10

Eveline Siregar and Hartini Nara, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2015). h. 132.
11
Laila Puspita, Haris, and Melvi Aldina Thessalonica, ‘Pengaruh Model Learning Cycle
Tipe 7e Disertai Teknik Talking Stick Terhadap Sikap Ilmiah Siswa Pada Materi Protista’, 9.2
(2018), h. 206.
12
B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: Pt Rineka Cipta,
2009). h. 215.
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Teori yang mendukung tentang pendekatan pembelajaran terdahulu yang
dilakukan oleh Riska Sri Ramadani dkk yang berjudul Penerapan pendekatan
Resouce Based Learning (RBL) dalam Pembelajaran Biologi Peserta didik
Kelas VII SMP Bunda Padang menyatakan bahwa rata-rata setelah dilakukan
penelitian kelas eksperimen adalah 71,47 dan pada kelas kontrol 53,33. Dari
nilai rata-rata tersebut dapat lihat bahwa pada kelas eksperimen memiliki nilai
lebih tinggi daripada kelas Kontrol. 13 Kemudian penelitian yang diambil dari
skripsi Ima Ristiana yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran
Resource Based Learning (RBL) Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta
Didik Materi Biologi Kelas X SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh pendekatan Resource Based Learning (RBL) secara
signifikan terhadap keterampilan proses sains pada materi pencemaran
lingkungan.14
Berdasarkan uraian di atas dengan melihat literasi sains peserta didik
yang masih rendah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang
berjudul “Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
Berbantuan Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi Sains Peserta didik kelas XI Pada
Pembelajaran Biologi Di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.”
B. Identifikasi Masalah

13
Riska Sri Ramadani, Gusmaweti, and Erman Har, ‘Penerapan Pendekatan Resource
Based Learning Dalam (RBL) Pembelajaran Biologi Sisswa Kelas VII SMP Bunda Padang’,
Jurnal Pendidikan Biologi FKIP Universitas Bung Hatta, 2013.
14
Ima Ristiana, ‘Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Materi Biologi Kelas X SMA’, Skripsi
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, IAIN Raden Intan, Lampung, 2017.
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah
di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik.
2. Masih banyak siswa yang belum berperan aktif dalam pembelajaran.
3. Pada proses pembelajaran pendidik masih menggunakan metode ceramah.
4. Laboratorium salah satu sebagai sumber belajar yang kurang digunakan
dalam praktikum sehingga praktikum dilakukan di dalam kelas.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifiksi masalah diatas, serta untuk menghasilkan
penelitian yang tidak meluas maka penulis membatasi masalah penelitian.
Batasan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Pendekatan pembelajaran yang akan digunakan peneliti adalah model
Resource Based Learning (RBL) berbantuan jurnal ilmiah.
2. Kemampuan literasi sains yang terdiri dari aspek memahami fenomena,
mengidentifikasi pertanyaan

ilmiah,

menjelaskan fenomena

sains,

menggunakan bukti ilmiah, dan memecahkan masalah.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Apakah Ada Pengaruh Pendekatan Pembelajaran
Resource Based Learning (RBL) Berbantuan Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi
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Sains Peserta didik kelas XI Pada Pembelajaran Biologi Di SMA Negeri 15
Bandar Lampung?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendekatan Pembelajaran
Resource Based Learning (RBL) Berbantuan Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi
Sains Peserta didik kelas XI Pada Pembelajaran Biologi Di SMAN 15 Bandar
Lampung.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai
berikut :
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman,
dan bekal untuk menjadi calon guru biologi yang profesional.
2. Bagi Sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam
perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran khususnya mata
pelajaran biologi.
3. Bagi Pendidik
Sebagai bahan masukan kepada guru dalam proses pembelajaran
agar lebih mudah dalam menguasai pembelajaran biologi untuk mengatasi
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kesulitan peserta didik dalam proses belajar dan ditemukannya suatu
pendekatan pembelajaran tepat.
4. Bagi Peserta didik
Peserta

didik

dapat

belajar

dengan

berbagai

sumber

dan

memanfaatkan sumber yang ada.
G. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian yang akan diteliti yaitu tentang pendekatan pembelajaran
Resource Based Learning (RBL) berbantuan jurnal ilmiah terhadap literasi
sains.
2. Subjek dalam penelitian ini yaitu peerta didik kelas XI MIPA SMA Negeri
15 Bandar Lampung.
3. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
1. Pengertian Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
Resource Based Learning (RBL) adalah suatu pendekatan yang
dirancang untuk memudahkan siswa dalam mengatasi keterampilan siswa
tentang luas dan keanekaragaman sumber-sumber informasi yang dapat
dimanfaatkan untuk belajar.15
Pembelajaran berdasarkan sumber RBL menurut beberapa ahli ykni
sebagai berikut:16
a) Menurut Baswick, pembelajaran berdasarkan sumber Resource Based
Learning (RBL) melibatkan keikutsertaan secara aktif dengan berbagai
sumber (orang, buku, jurnal, surat kabar, multimedia, web dan
masyarakat) dimana para peserta didik akan termotivasi untuk belajar
dengan berusaha meneruskan informasi sebanyak mungkin.
b) Menurut Sri Widawati, Resource Based Learning (RBL) adalah segala
bentuk belajar yang langsung menghadapkan peserta didik dengan
sejumlah individu atau kelompok dengan segala kegiatan belajar yang
berkaitan dengan sumber belajar.
Jadi, Resource Based Learning (RBL) merupakan suatu pendekatan
pembelajaran yang digunakan pendidik untuk memanfaatkan berbagai
15

B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: Pt Rineka Cipta,
2009). h. 215.
16
Suryosubroto, Ibid, h. 215-216.
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sumber belajar agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar dengan
sumber belajar yang diberikan oleh pendidik.
2. Latar Belakang Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning
(RBL)
Belajar berdasarkan sumber atau Resource Based Learning bukanlah
sesuatu yang mampu berdiri sendiri namun bertalian dengan sejumlah
perubahan-perubahan

yang

mempengaruhi

pembinaan

kurikulum.

Perubahan-perubahan tersebut mengenai:
a) Perubahan dalam sifat dan pola ilmu pengetahuan manusia.
b) Perubahan dalam masyarakat dan tafsiran kita tentang tuntutannya.
c) Perubahan tentang pengertian kita tentang anak dan caranya belajar.
d) Perubahan dalam media komunikasi. 17
Maka sumber yang sudah sejak lama digunakan dalam proses belajar
mengajar adalah buku-buku yang hingga sekarang masih memegang
peranan penting. Oleh karena itu ahli perpustakaan memegang peranan
penting dalam RBL. Kerja sama antara pendidik dan ahli perpustakaan
menjadi syarat penuh dan keduanya harus saling mengenal keahlian dan
kemampuan masing-masing karena sumber pembelajaran tidak hanya
terbatas pada buku-buku saja.18
3. Tujuan Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
Adapun tujuan pendekatan RBL adalah sebagai berikut:

17

S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Dan Mengajar (Jakarta:
Bumi Aksara, 2014). h. 9.
18
Nasution. Ibid. h. 9.
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a) Membantu pendidik memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada
peserta didik.
b) Pendidik dapat mengetahui perbedaan individu baik dalam hal gaya
belajar, pengetahuan peserta didik, kemampuan, kebutuhan dan minat.
c) Mendorong pengembangan kemapuan memecahkan masalah, mengambil
keputusan dan memiliki ketermpilan mengevaluasi.
d) Mendorong peserta didik agar memiliki rasa bertanggung jawab terhadap
belajarnya sendiri. Dengan demikian melatih peserta didik dalam belajar
sehingga pembelajaran dapat bermakna dan lebih tertanam pada dirinya.
e) Menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk dapat
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif.
f) Peserta didik dapat menemukan dan memilih informasi yang tepat dalam
penggunan sumber informasi.
g) Peserta didik akan belajar bagaimana cara belajar. Meski dalam sekali
melihat informasi, akan mengembangkan sikap positif dan keterampilan
yang sangat berguna bagi dirinya dalam era informasi yang terjadi. 19
4. Ciri-Ciri Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
Adapun ciri-ciri pendekatan pembelajaran Resource Based Learning
(RBL), belajar berdasarkan sumber sebagai berikut:
a) Belajar berdasarkan sumber memanfaatkan sepenuhnya segala sumber
informasi sebagai sumber pelajaran termasuk alat-alat audio-visual dan

19

Suryosubroto. Ibid, h. 218.
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memberi kesempatan untuk merencanakan kegiatan belajar dengan
mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia.
b) Belajar berdasarkan sumber berusaha memberi pengertian kepada peserta
didik tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang
dapat dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber itu berupa sumber dari
masyarakat dan lingkungan berupa manusia, museum, organisasi, bahan
cetakan, perpustakaan, alat audio-visual, dan sebagainya. Peserta didik
harus diajarkan teknik melakukan kerja lapangan, menggunakan
perpustakaan, buku refrensi, sehingga peserta didik akan lebih percaya
diri dalam belajar.
c) Belajar berdasrkan sumber berhasrat untuk mengganti pasivitas peserta
didik dalam belajar tradisional dengan belajar aktif didorong oleh minat
dan keterlibatan diri dalam pendidikan.
d) Belajar berdasarkan sumber berusaha untuk meningkatkan motivasi
belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan
pelajaran, metode kerja, dan media komunikasi yang berbeda sekali
dengan kelas konvensional yang mengharuskan peserta didik belajar
yang sama dengan cara yang sama.
e) Belajar berdasarkan sumber memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk bekerja menurut kecepatan dan kesanggupan masing-masing dan
tidak dipaksa bekerja menurut kecepatan yang sama dalam hubungan
kelas.
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f) Berdasarkan berdasarkan sumber lebih fleksibel dalam penggunaan
waktu dan ruang belajar. Jadi dengan cara belajar yang seperti ini peserta
didik tidak diharuskan belajar bersama dalam ruang yang sama dan
waktu yang sama.
g) Belajar berdasarkan sumber berusaha mengembangkan kepercayaan diri
sendiri dalam hal belajar yang memungkinkannya untuk melanjutkan
belajar sepanjang hidupnya.20
5. Manfaat Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
Manfaat sumber belajar yakni untuk memfasilitasi kegiatan belajar
agar menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat sumber belajar
adalah sebagai berikut:
1) Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkrit dan
langsung.
2) Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi,
atau dilihat secara langsung.
3) Dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam
kelas, misalnya model, denah, foto, film, dan lain-lain.
4) Dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku
teks, buku bacaan, majalah, dan lain-lain.
5) Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik makro maupun
mikro.

20

Nasution, Ibid. h. 26-28.
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6) Dapat memberikan motivasi positif, lebih-lebih bila diatur dan
dirancang secara secara tepat.
7) Dapat merangsang untuk berfikir lebih kritis, merangsang untuk
bersikap lebih positif dan merangsang untuk berkembang lebih jauh. 21
6. Langkah-Langkah Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning
(RBL)
Adapun Langkah-langkah pendekatan pembelajaran Resource Based
Learning (RBL) yaitu :
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran, pada langakah ini pendidik
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari oleh
peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari.
b) Mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan,

langkah

ini

melibatkan peserta didik dalam mengumpulkan dan membangun
pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta
didik dibimbing untuk menentukan informasi yang akan dibutuhkan
untuk menjawab pertanyaan tersebut.
c) Merencanakan cara mencari informasi, Pendidik membimbing
peserta didik dalam mencari informasi yang harus dicapai oleh
peserta didik melalui berbagai referensi. Pada langkah ini peserta
didik difasilitasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi
dengan membagikan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi
21

Eveline Siregar and Hartini Nara, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2015). h. 128-129.
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yang akan dipelajari serta membimbing peserta didik dalam mencari
informasi yang ada di dalam jurnal ilmiah dan buku cetak Biologi
kelas XI.
d) Mengumpulkan informasi, peserta didik dituntut untuk aktif
mengumpulkan informasi dan fakta apa saja yang penting serta
relevan dengan pertanyaan yang ada serta mengkategorikan hasil
informasi yang telah dicari.
e) Mensintesis informasi, setelah berdiskusi peserta didik menyatukan
beberapa ide untuk menciptakan suatu struktur konseptual yang
lengkap.
f) Menentukan alat evaluasi, setelah informasi yang ditemukan disusun
dengan baik, peserta didik mampu mengemukakan pendapatanya. 22
7. Kelebihan Dan Kelemahan Pendekatan Pembelajaran Resource Based
Learning (RBL)
1. Kelebihan Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
yaitu sebagai berikut:
a.

Resource Based Learning (RBL) ini berisi banyak jenis-jenis sumber
sehingga guru dapat memperhatikan perbedaan yang ada pada
peserta didik.

22
Sri Ira Suharwati, Sumarni, and I Nyoman Ruja, ‘Pengaruh Model Pembelajaran
Resource Based Learning Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Geografi Siswa SMA’, Jurnal
Pendidikan, 1. Nomor 2 (2016), h. 75.
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b.

Resource Based Learning (RBL) merupakan suatu keseluruhan
hingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh gambaran
keseluruhan dari suatu disiplin ilmu.

c.

Resource Based Learning (RBL) dapat menarik minat peserta didik
untuk belajar, karena dalam RBL menggunakan berbagai metode
yang tidak hanya melayani peserta didik audio-visual tetapi juga
kinestetik.

d.

Resource Based Learning (RBL) menunjukan cara-cara belajar yang
bermakna bagi peserta didik, karena belajar bukan hanya untuk
belajar akan tetapi mempersiapkan untuk hidup selanjutnya.

e.

Resource Based Learning (RBL) dapat digunakan dalam banyak
situasi dan bersifat fleksibel baik dalam isi maupun prosedurprosedur mengajar.

2. Kelemahan Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL)
yaitu sebagai berikut:
a.

Resource Based Learning (RBL) seringkali menyita banyak waktu
jika pengelolaan kelas tidak efesien.

b.

Resource Based Learning (RBL) ini mengharuskan menyediakan
sejumlah sumber dan spesimen dan seringakali diluar kemampuan
sekolah dan peserta didik.

c.

Resource Based Learning (RBL) ini menuntut guru berpengetahuan
luas.

20

d.

Melalui pengalaman langsung dimana informasi yang didapat tidak
diperoleh dengan cepat, berbeda halnya memperoleh abstraksi
melalui penyajian secara lisan oleh pendidik. 23

B. Jurnal Ilmiah
1. Pengertian Jurnal Ilmiah
Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat KTI (Karya
Tulis Ilmiah) yang secara nyata mengandung data dan informasi yang
mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah
serta diterbitkan secara berkala.
Jurnal ilmiah yang biasa disebut dengan istilah majalah ilmiah atau
berkala ilmiah didefinisikan sebagai publikasi berkala yang bertujuan untuk
membantu

kemajuan

ilmu

pengetahuan

dengan

mendiseminasikan

penelitian baru. Jurnal ilmiah berisi artikel ilmiah hasil penelitian yang telah
melewati proses penelaahan (peer review), sebagai upaya untuk memastikan
bahwa artikel tersebut memenuhi standar kualitas jurnal dan validitas
ilmiah.
Salah satu media informasi yang paling sering digunakan oleh banyak
peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka ialah melalui jurnal
ilmiah, jurnal ilmiah termasuk dalam kategori terbitan berkala, artinya

23

Nasution. Ibid, h.35.
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publikasinya dilakukan pada periode-periode yang telah ditentukan oleh
penerbitnya.24
Di negara-negara Eropa, seperti Inggris, keberadaan jurnal ilmiah
terbukti memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas
masyarakat akademisnya. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pemanfaatan jurnal ilmiah pada 10 lembaga penelitian sangat tinggi.
Beberapa orang di antaranya hanya melihat sejenak saja isinya,
membacanya, dan banyak diantaranya mengunduh kandungan-kandungan
informasi yang ada pada jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Manfaatnya
menunjukkan bahwa keberadaan jurnal ilmiah dapat meningkatkan kualitas
masyarakat kampus dalam menghasilkan karya-karya yang beragam secara
khusus dan khalayak ramai pada umumnya (Research Information Report,
2009).25
2. Tujuan Penerbitan Jurnal
Penerbitan jurnal ilmiah memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu :
a. Registrasi, yaitu pendaftaran terhadap adanya penemuan baru. Registrasi
merupakan fungsi yang penting sebagai pengakuan terhadap sang
penemu. Suatu penemuan dianggap belum ada apabila penemuan itu
belum ditulis dalam suatu artikel dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah.
b. Diseminasi, yaitu penyebarluasan hasil penemuan baru tersebut.
24
Hildawati Almah, ‘Islam Negeri Alauddin Makassar ( Perannya Dalam Mendukung
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Menuju World-Class University )’, Khizanah AlHikmah, 3 No 2 (2015). h. 173.
25
Almah. Ibid, h. 173-174.
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c. Arsip, yaitu membentuk koleksi dari penemuan-penemuan yang ada.
d. Sertifikasi, yaitu mendapatkan pengakuan dari the Royal Society setelah
sebelumnya ditelaah dulu oleh para anggota the Royal Society dari
bidang yang sama (Permendiknas No. 22/2011 tentang Terbitan
Berkala).26
3. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah
Secara garis besar artikel yang biasa dimuat dalam suatu jurnal ilmiah
terdiri dari beberapa jenis dengan kategori sebagai berikut:
a. Letters, adalah deskripsi singkat dari temuan penting penelitian saat ini
yang biasanya bisa cepat dilacak untuk segera dipublikasikan karena
dianggap penting.
b. Research notes adalah deskripsi singkat dari temuan penelitian saat ini
yang dianggap kurang dibandingkan Letters.
c. Articles biasanya terdiri dari lima hingga dua puluh halaman dan
merupakan deskripsi lengkap temuan penelitian asli saat ini.
d. Supplemental articles adalah artikel tambahan yang mengandung
sejumlah besar data tabular yang merupakan hasil penelitian saat ini dan
terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan halaman dengan sebagian besar
data numerik. Beberapa jurnal saat ini hanya mempublikasikan data
tersebut secara elektronik di internet.

26

Almah. Ibid, h. 175.
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e. Review articles adalah tinjauan atas artikel yang tidak mencakup
penelitian asli, melainkan mengumpulkan hasil berbagai artikel yang
berbeda tentang topik tertentu ke dalam sebuah narasi yang koheren
tentang hal-hal terbaru dalam bidang tersebut.27
4. Pendistribusian Jurnal
Salah satu fungsi jurnal ilmiah adalah untuk mendiseminasikan tulisan
hasil penelitian atau informasi ilmiah yang tertuang dalam artikel ilmiah.
Banyak masyarakat awam yang tidak mengenal istilah jurnal ilmiah,
khususnya yang bukan dari kalangan akademisi maupun peneliti. Selama
ini, salah satu cara konvensional distribusi jurnal yang sudah dicetak adalah
dengan menyebarkannya ke lembaga-lembaga penelitian, perpustakaan
Universitas, dan lembaga pemerintah yang bidangnya terkait, baik di dalam
maupun di luar negeri. Cara ini tidak memungkinkan semua masyarakat
membaca jurnal tersebut karena akses yang sangat terbatas. Selain cara
konvensional tersebut, saat ini sudah banyak jurnal ilmiah yang mempunyai
website untuk mempublikasikan jurnal ilmiah mereka melalui sistem online
jurnal. 28
5. Hak Cipta
Artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah oleh penerbit, bukan oleh
penulis. Hal ini berkaitan dengan koordinasi hak akses untuk cetak ulang
atau penggunaan lainnya. Selain itu, khusus untuk kasus penerbitan artikel
27
28

Almah. Ibid, h. 175.
Almah. Ibid, h. 175.
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ilmiah di Indonesia, masih banyak penulis yang tidak mengindahkan kode
etik sebagai penulis. Sebagai contoh, sebuah artikel ilmiah yang sama persis
dari penulis yang sama diterbitkan oleh dua jurnal ilmiah yang berbeda. Ada
pula sebuah artikel yang terbit dua kali di satu jurnal ilmiah (Lukman &
Kustantyana, 2012).29
C. Literasi Sains
1. Pengertian Literasi Sains
Literasi sains (science literacy) berasal dari gabungan dua kata latin,
yaitu literatus artinya di tandai dengan huruf, melek huruf, atau
berpendidikan dan scientia, artinya memiliki pengetahuan. National science
Teacher Assosiantion mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki
literasi sains adalah orang yang mengunakan konsep sains yang mempunyai
keterampilan proses sains untuk dapat menilai dalam membuat keputusan
sehari-hari kalau berhubungan dengan orang lain, lingkungannya, serta
memahami interaksi antara sains, teknologi dan masyarakat, termasuk
perkembangan sosial dan ekonomi. 30
Literasi sains didefinisikan pula sebagai kapasitas untuk menggunakan
pengetahuan ilmiah, megidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan
berdasarkan fakta dan data untuk memahami alam semesta dan membuat
keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia (OECD).

29
30

h. 1.

Almah. Ibid, h. 176.
Uus Toharudin, Membangun Literasi Sains Peserta Didik (Bandung: Humaniora, 2011).
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PISA mengedifinisikan literasi sains sebagai kapasitas untuk
menggunakan pengetahuan dan kemampuan ilmiah, mengidentifikasi
pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti
data yang agar dapat memahami dan membantu penelitian untuk membuat
keputusan tentang dunia alam dan interasksi manusia dengan alamnya. 31
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD, 2003) literasi sains (Scientific Literacy) didefinisikan sebagai
kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi
pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta untuk memahami
alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena
aktivitas manusia. Literasi sains penting untuk dikuasai oleh siswa dalam
kaitannya dengan bagaimana siswa dapat memahami lingkungan hidup,
kesehatan, ekonomi dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh
masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan
serta perkembangan ilmu pengetahuan.32
Menurut Poedjiadi, seseorang memiliki kemampuan literasi sains dan
teknologi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan
masalah dengan menggunakan konsep-konsep sains diperoleh dalam
pendidikan sesuai dengan jenjangnya, mengenal produk teknologi yang ada
di sekitarnya berserta dampaknya, mampu menggunakan produk teknologi
dan memeliharannya, kreatif dalam membuat hasil teknologi yang
31

Toharudin. Ibid, h. 2.
Ardian Asyhari and Risa Hartati, ‘Profil Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Melalui
Pembelajaran Saintifik’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika, 4.2 (2015), h. 180.
32
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disederhanakan sehinga para peserta mampu mengambil keputusan
berdasarkan nilai dan budaya masyarakat setempat.
Literasi sains yaitu suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai
konsep dan proses sains yang akan memungkinkan seseorang untuk
membuat suatu keputusan dengan pengetahuan yang dimilikinya, serta turut
terlibat dalam hal kenegaraan, budaya dan pertumbuhan ekonomi, termasuk
di dalamnya kemampuan spesifik yang dimilikinya, literasi sains dapat
diartikan sebagai pemahaman atas sains aplikasinya bagi kebutuhan
masyarakat.33
Pengembangan literasi sains sangat penting karena dapat memberikan
kontribusi bagi kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk memperbaiki
pengembangan keputusan di tingkat masyarakat dan personal. Tujuan
pendidikan sains adalah meningkatkan kompetesi yang dibutuhkan peserta
didik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai situasi.
Literasi sains memiliki dua komponen utama. Pertama kompetensi belajar di
sekolah yang lebih lanjut. Kedua kompetensi dalam menggunakan
pengetahuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang
banyak dipengaruhi oleh perkembangan sians dan teknologi. 34

33
Yusuf Hilmi Adisendjaja, ‘Analisis Buku Ajar Biologi SMA Kelas X Di Kota Bandung
Berdasarkan Literasi Sains’, 2018, h. 5.
34
Adisendjaja, Ibid, h. 7.
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Menurut Miller, literasi sains dapat pula didefinisikan sebagai
kemampuan membaca dan menulis tentang sains dan teknologi. Konsep
literasi sains terdiri dari dua dimensi yaitu:
a. Demensi kosa kata, demensi ini menunjukan istilah sians sebagai fondasi
dasar dalam membaca dan memahami bahan bacaan sains.
b. Demensi proses inkuiri, dimensi ini menunjukan pemahaman dan
kompetensi untuk memahami dan mengikuti argumen tentang sains dan
hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan teknologi media. 35
Secara keseluruhan, literasi sains adalah sebuah cara atau metode yang
digunakan untuk dapat memahami berbagai peristiwa sains yang terjadi di
alam sekitar. Literasi sains menuntun cara untuk menyikapi berbagai
fenomena-fenomena alam yang terjadi. Dengan begitu, akan terwujudnya
kehidupan yang seimbang antara manusia dan berbagai makhluk hidup yang
ada di muka bumi. Dengan adanya literasi sains di setiap diri manusia, dapat
dipastikan bahwa tidak akan terjadi hal-hal buruk di alam akibat ulah
manusia.
Evaluasi literasi sains yang dilakukan memberikan perhatian terhadap
aspek kognitif dan afektif siswa. Aspek kognitif meliputi pengetahuan siswa
dan kapasitasnya untuk menggunakan pengetahuan secara efektif dan
melibatkan proses kognitif yang merupakan karakteristik sains dalam
bidang personal, sosial, dan global. Aspek afektif berhubungan dengan
35

Toharudin. Ibid, h. 3-4.
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masalah yang dapat dipecahkan oleh pengetahuan sains dan membentuk
siswa yang mampu untuk membuat keputusan pada saat ini maupun masa
depan. 36
Studi penilaian yang dilakukan oleh PISA

(Programe For

International Student Assesment) mengungkapkan bahwa pembelajaran
sains di indonesia belum berhasil meningkatkan kemampuan literasi sains
atau bisa dikatakan masih rendah. Hal ini terungkap berdasarkan hasil riset
yang dilakukan oleh PISA yang berkaitan dengan literasi sains peserta didik
dari tahun 2000 Indonesia menempati peringkat ke 38 dari 41 negara, pada
tahun 2003 Indonesia menempati peringkat ke 38 dari 40 negara, pada tahun
2006 Indonesia peringkat 50 dari 57 negara, pada tahun 2009 Indonesia
menempati peringkat ke 60 dari 65 negara, dan terakhir pada tahun 2012
Indonesia hanya menempati peringkat ke 64 dari 65 negara. 37 Kemudian
pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat 70 dari 78 negara.
Secara kronologis dapat dipaparkan bahwa pada tahun 1999,
UNESCO mengadakan International forum on scientific and tecnologi
literacy for all di paris. Salah satu hasilnya adalah kesepakatan bahwa para
pendidik siap untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam
melaksanakan “far transfer of learning”. Kemampuan peserta didik untuk
mentransfer pengalaman belajarnya ke dalam situasi di luar sekolah, yakni
situasi di masyarakat.
36
Abdul Haris Odja, Citron S Payu, ‘Analisis Kemampuan Awal Literasi Sains Siswa Pada
Konsep IPA’, September, 2014, h. 41.
37
Asyhari and Hartati. Ibid, h. 180.
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Penggunaan bahasa yang digunakan dalam sains tidak sama dengan
penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam sians adalah
bahasa ilmiah yang berisi kandungan pengetahuan sains yang memiliki
keunikan tersendiri tata bahasa, struktur kalimat, penggunaan istilah atau
kosa kata sains atau diksi, memungkinkan para ilmuwan dapat menyusun
penafsiran alternatif dari bahasa sehari-hari mengenal alam semesta.
2. Indikator Literasi Sains
Tabel 2.1
Indikator Literasi Sains
Dimensi Literasi
Sains
Kontens Sains
Proses Sains

Indikator Literasi Sains
Memahami Fenomena
a.
b.
c.

Konteks sains

Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah
Menjelaskan fenomena sains
Menggunakan bukti ilmiah
Memecahkan masalah

3. Ruang Lingkup Literasi Sains
Dalam pengukuran literasi sains, PISA menetapkan tiga demensi besar
literasi sains yakni konten sains, proses sains, dan konteks sains. Secara
rinci, PISA, pada tahun 2003, menerapkan demensi lietrasi sains sebagai
berikut:
a. Kandungan Literasi Sains
Dalam dimensi konsep ilmiah (scientific concepts), peserta didik
perlu menangkap sejumlah konsep kunci atau esensial untuk dapat
memahami fenomena alam tertentu dan perubahan-perubahan yang
terjadi akibat kegiatan manusia.
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b. Proses Literasi Sains
Proses literasi sains dalam PISA mengkaji kemampuan peserta didik
untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, seperti
kemampuan

peserta

didik

untuk

mencari,

menafsirkan,

dan

memperlakukan bukti-bukti. PISA menguji lima proses semacam itu,
yakni mengenali pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi bukti, menarik
kesimpulan,

mengomunikasikan

kesimpulan,

dan

menunjukan

pemahaman konsep ilmiah.
c. Konteks Literasi Sains
Konteks literasi, dalam PISA, lebih pada kehidupan sehari-hari dari
pada kelas atau laboratorium. Sebagai bentuk literasi lainnya. Konteks
sains melibatkan isu-isu yang sangat penting dalam kehidupan secara
umum, seperti juga terhadap kepedulian pribadi. Pertanyaan-pertanyaan
dalma PISA 2000 dikelompokan menjadi tiga area tempat sains
diterapkan, yaitu kehidupan dan kesehatan, bumi dan lingkungan, serta
teknologi.38
Untuk menerapkan pembelajaran yang berliterasi sains, diperlukan
pemahaman yang cukup dan memadai mengenai karakteristik manusia
yang memiliki literasi sains. Rubba menyatakan bahwa karakteristik
individu yang memiliki literasi sains sebagai berikut:
a. Bersikap positif terhadap sains,
b. Mampu menggunakan proses sains,
38

Toharudin. Ibid, h. 8-9.
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c. Berpengetahuan luas tentang hasil-hasil riset,
d. Memiliki pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains, serta mampu
menerapkannya dalam teknologi dan masyarakat,
e. Memiliki pengertian hubungan antara sains, teknologi, masyarakat
dan nilai-nilai manusia,
f. Berkemampuan membuat keputusan dan terampil menganalisis nilai
untuk pemecahan masalah-masalah masyarakat yang berhubungan
dengan sains tersebut.
Ciri-ciri bahwa seseorang memiliki literasi sains, menurut National
Science Teacher Association (NSTA), dalam Poedjiadi adalah:
1. Menggunakan konsep sains-konsep sains, keterampilan proses dan
nilai apabila ia mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Mengetahui bagaimana masyrakat mempengaruhi sains dan teknologi
serta bagaimana sains teknologi mempengaruhi masyarakat,
3. Mengetahui bahwa masyrakat mengontrol sains dan teknologi melalui
pengelolaan sumber daya alam,
4. Menyadari keterbatasan, kegunaan sains dan teknologi untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia,
5. Memahami sebagian besar konsep-konsep sains, hipotesis dan teori
sains serta mampu menggunakannya,
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6. Mengerhargai sains dan teknologi sebagai stimulasi intelektual yang
dimilikinya,
7. Mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah bergantung pada proses-proses
inkuiri dan teori-teori,
8. Membedakan antara fakta dan ilmiah dan opini pribadi,
9. Mengakui asal-usul sains dan mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah
itu tentatif,
10.Mengetahui

aplikasi

teknologi

dan

pengambilan

keputusan

menggunakan teknologi,
11.Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memberi
penghargaan kepada penelitian dan pengembangan teknologi,
12.Mengetahui sumber-sumber informasi sains dan teknologi yang
dipercaya

dan

menggunakan

sumber-sumber

tersebut

dalam

pengambilan keputusan. 39
Berikut merupakan pedoman penilain Literasi Sains Peserta didik
yang dikembangkan oleh Purwanto. Skor mentah dikonversi ke dalam
skala 100 dan rata – ratanya dikategorikan kedalam predikat sangat
rendah sampai sangat tinggi sebagai berikut:40

39

Toharudin. Ibid, h. 12-13.
Sariwulan Diana, Arif Rachmatulloh, Euis Sri Rahmawati, ‘Profil Kemampuan Literasi
Sains Siswa SMA Berdasarkan Instrumen Scientific Literacy Assesments ( SLA ) High School
40
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Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Literasi Sains Peserta Didik
Persentase

Keterangan

86% -100%
76% - 85%
60% - 75%
55% - 59%

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

≤54%

Sangat Rendah

D. Kajian Materi Penelitian
a. Pengertian Sistem Ekskresi
Sistem Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metebolisme yang
tidak digunakan lagi oleh tubuh yang dikeluarkan bersama urin, keringat atau
pernapasan. Sistem ekskresi perlu membuang keluar hasil pembakaran dan sisa
metabolisme di dalam tubuh, agar tidak meracuni tubuh. Zat sisa metabolisme
yang harus dikeluarkan antara lain, karbondioksida (CO2), urea, air.
Defekasi merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan makanan
yang tak berguna bagi tubuh melalui anus yang disebut feses. Zat sisa hasil
pencernaan ini tidak pernah masuk kedalam jaringan tubuh, sehingga tidak
pernah mengalami metabolisme di dalam sel. Sekresi merupakan proses
pengeluaran zat berbentuk cairan hormon dan enzim oleh suatu kelenjar.

Students ’ Scientific Literacy Profile Based on Scientific Literacy Assessments ( SLA )
Instruments’, 2015, 285–91.
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b. Organ-Organ Sistem Eksresi Pada Manusia
1. Ginjal

Ginjal adalah alat ekskresi yang penting dalam tubuh. Di dalam tubuh
terdapat sepasang ginjal yang terletak di dekat tulang pinggang. Fungsi ginjal
adalah mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, konsentrasi garam dalam
darah, keseimbangan asam dan basa darah, serta ekskresi bahan buangan dan
kelebihan garam. Hal-hal tersebut terjadi karena ginjal dapat mengeluarkan
secara selektif sisa-sisa metabolisme dan air dalam jumlah tertentu. Dengan
begitu, komposisi cairan tubuh berada dalam keadaan optimal.
Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berjumlah dua buah dan
berwarna merah keunguan. Perhatikan gambar di atas Ginjal terdiri dari tiga
bagian, kulit ginjal (korteks), sum-sum ginjal (medula), rongga ginjal (pelvis).
Ginjal Terletak di bagian dorsal tubuh , ginjal kanan lebih rendah dari ginjal
sebelah kiri

dan bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Kulit ginjal

(korteks) mengandung jutaan alat penyaring yang disebut nefron, setiap nefron
terdiri atas badan Malpighi (badan renalis), kapsula bowman dan glomerulus.
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Lapisan sebelah dalam ginjal ada atau medulla (sum-sum ginjal) yang banyak
mengandung tubula pengumpul hasil ekskresi.
2. Paru-Paru

Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut. Paru-paru mengeluarkan
sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air dalam bentuk uap air yang
merupakan sisa-sisa metabolisme. Pada sistem pernapasan, paru-paru berfungsi
menarik O2 dari atmosfer ke dalam tubuh dan mengeluarkan CO2 dari darah ke
atmosfer (luar tubuh). Oleh karena itu, paru-paru dapat dimasukkan ke dalam
organ ekskresi karena berfungsi mengeluarkan CO2 dan uap air hasil
metabolisme sel-sel tubuh.
3. Hati

Hati adalah organ yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di
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bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam
tubuh kita. Hati memiliki beberapa fungsi, seperti memproduksi protein plasma;
pusat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, pusat penetralan zat-zat
beracun dan gudang penyimpanan berbagai zat. Dalam proses ekskresi, hati
berfungsi menghasilkan cairan empedu. Hati terbagi atas dua belahan utama
yaitu, kanan dan kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan terletak di bawah
diafragma dan permukaan bawah tidak rata memperlihatkan lekukan. Empedu
dibentuk disela-sela kecil di dalam sel hati, dan dikeluarkan melalui kapiler
empedu yang halus.
4. Kulit

Kulit merupakan organ paling luar yang menutupi dan melindungi
permukaan tubuh. Kulit pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai
pelindung tubuh, pengatur suhu tubuh, peraba, tempat sintesis vitamin D, serta
pelindung jaringan di bawahnya. Kulit berfungsi membantu mengatur suhu, dan
mengendalikan hilangnya air dalam tubuh, dan mempunyai sedikit kemampuan
ekskretori, sekretori, dan absorpsi.
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c. Proses Pembentukan Urine
1. Penyaringan darah (Filtrasi)
Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika
darah dari arteriol aferen memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi.
Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam
darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekulmolekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini
disebut filtrat glomerulusatau urine primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui
tubulus kontortus proksimal, lengkung Henle, tubulus kontortus distal, kemudian
menuju tubulus pengumpul.
2. Penyerapan kembali (Reabsorpsi)
Ketika filtrat dipindahkan, darah di arteriol eferen glomerulus menjadi
sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Selain itu,
filtrasi mengandung substansi-substansi besar yang tidak dapat melewati dinding
kapiler glomerulus, seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingankepingan lemak. Sementara itu, urine primer yang dihasilkan dari kapsula
Bowman, memasuki tubulus kontortus proksimal. Di titik pertautan antara
kapilerkapiler yang melingkupi tubulus, diserap glukosa dan asam amino serta ion
Na+. Urine primer yang memasuki lengkung Henle telah lebih isotonik dengan
darah di kapiler. Pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam NaCl dan air.
Penyerapan berlanjut di tubulus kontortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea,
kreatinin, bahan obat-obatan, H+, dan NH4–. Sementara itu, garam NaCl dan air
serta ion HCO3– kembali diserap. Urine yang dihasilkan dari tubulus kontortus
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distal, disebut urine sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung air, garam, urea,
dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urine.
3. Pengumpulan (Augmentasi)
Urine sekunder dari tubulus kontortus distal akan memasuki tubulus
pengumpul. Di tubulus ini, masih terjadi penyerapan kembali air, garam NaCl,
dan urea sehingga terbentuk urine yang harus dibuang dari tubuh. Dari tubulus
pengumpul, urine memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter menuju
kandung kemih (vesika urinaria). Ketika kandung kemih penuh, seseorang akan
merasakan keinginan untuk buang air kecil. Beberapa hal yang memengaruhi
volume urine, di antaranya zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi.
Jika sering mengonsumsi kopi dan teh, zat diuretik (kafein) yang dikandungnya
akan menghambat reabsorpsi air sehingga volume urine meningkat. Pada saat
terjadi peningkatan suhu, kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar serta
kelenjar keringat menjadi aktif. Saat volume air turun, penyerapan air di ginjal
berkurang sehingga volume urine menurun. Begitu pula halnya ketika konsentrasi
darah meningkat, atau ketika darah menjadi lebih cair karena banyak
mengonsumsi cairan.
d. Uji Kandungan Urin

No
1

Alat
Tabung reaksi

Bahan
Urine

5 buah

2

Rak tabung reaksi

1 buah

Indikator universal

5 lbr

3

Penjepit tabung
reaksi

5 buah

Larutan biuret

5
tetes

4

Pipet tetes

5 buah

Larutan benedict

5
tetes

2 ml
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5

Botol Sampel

1 buah

6

Pembakar spiritus

1 buah

7

Gelas beker 500 mL

1 buah

8

Gelas ukur

1 buah

Cara kerja:
1. Isilah 5 tabung reaksi masing masing dengan 1 ml urine yang sama
2. Untuk mengukur pH urine, masukkan indicator universal ke dalam urine
cocokan warna yang terjadi dengan standar pH
3. Untuk mengenal adanya uriea pada urine
panaskan salah satu tabung reaksi yang berisi urine dengan lampu spiritus,
bagaimana baunya?
4. Menguji adanya glukosa pada urin
Teteskan 5 tetes larutan benedict ke dalam tabung reaksi yang berisi urin.
Panaskan dengan pembakar spiritus. Amati apa yan terjadi!
5. Menguji adanya protein
Tambahkan 5 tetes larutan biuret dalam tabung reaksi yang berisi urin
diamkan selama 5 menit. Amati yang terjadi!
1. Kelainan pada ginjal
a. Diabetes melitus
Pada penderita ini, dalam urinnya mengandung gula. Mengapa terjadi
demikian? Di dalam tubuh penderita diabetes melitus, terdapat kadar hormon
insulin yang menurun.
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b. Diabetes insipidus
Penyakit ini disebabkan karena jumlah ADH dalam tubuh seseorang
menurun. Penderita penyakit ini akan sering buang air kecil, bisa mencapai 20
- 30 kali lebih banyak dari orang sehat.
c. Batu ginjal
Batu ginjal terbentuk dari kalsium dan asam urat. Pemicu penyakit ini
antara lain karena sedikit minum dan sering menahan kencing, sehingga zat
tersebut
akan mengendap. Selain itu, penyakit batu ginjal juga dapat disebabkan
akibat kelainan dalam metabolisme tubuh. Batu ginjal ini biasanya berada di
dalam ginjal atau kandung kencing. Batu yang turun dalam ureter akan
menyebabkan kolik yang sakitnya luar biasa.
d. Albuminuria
Penyakit ini disebabkan akibat adanya kerusakan alat-alat filtrasi pada
ginjal, sehingga urin masih mengandung senya-wa albumin atau protein.
e. Anuria
Anuria merupakan penyakit akibat adanya kerusakan pada glomerulus.
Sehingga urin tidak dapat diproduksi.
f. Nefritis
Penyakit nefritis disebabkan adanya infeksi bakteri tertentu pada
glomerulus, akibatnya glomerulus akan mengalami gangguan.Akhirnya, air
akan tertimbun pada kaki sehingga menyebabkan kaki membengkak yang
(edema). Apabila terjadi kelainan pada ginjal yang menyebabkan disfungsi
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ginjal atau gagal ginjal maka seseorang harus menjalani cangkok ginjal atau
melakukan cuci darah di samping merupakan upaya untuk mengganti fungsi
ginjal.
g. Sisitis
Peradangan kandung kencing, sisitis akut urin keluar sedikit-sedikit tetapi
sering dan disertai sakit bila sudah menjalar di uretra.
2. Kelainan Pada Paru-Paru
a. Sesak napas, hal ini disebabkan bagian bronkus mengalami penyempitan
karena otot-ototnya berkontraksi.
b. Bronkitis disebabkan oleh infeksi pada saluran yang akan menyababkan
peradanga pada saluran bronkus.
c. Pneumonia peradangan paru-paru karena infeksi bakteri Diplococcus
pneumonia.
3. Kelainan pada hati
a. Hepatitis A, ditularkan melalui makanan dan minuman. Ditandai dengan
infeksi kronis tanpa kerusakan organ dalam jangka waktu lama.
Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibodi dan vaksin.
b. Hepatitis B ditularkan melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, atau
dari ibu ke bayi yang dilahirkan.
c. Hepatitis C, ditularkan melalui cairan tubuh. Hepatitis C juga dapat
menyebabkan kanker hati, tetapi biasanya tidak menimbulkan gejala.
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4. Kelainan Pada Kulit
a. Eksem (peradangan kulit), alergi terhadap beberapa jenis makanan,
minuman maupun obat-obatan yang disertai dengan kemerah-merahan
pada kulit.
b. Urtikaria yaitu infeksi yang terjadi karena sengatan hewan seperti sengatan
tawon atau duri tanaman.
c. Kanker kulit dapat juga disebabkan oleh sinar ultraviolet yang berlebihan.
e. Sistem Ekskresi Pada Hewan
Organ ekskresi pada ikan adalah sepasang ginjal yang disebut
opistonefros. Opistonefros ini berbentuk lonjong dan berwarna cokelat .
Opistonefros berhubungan dengan sistem reproduksi sehingga disebut dengan
organ urogenital.insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O dan kulit
mengandung kelenjar kulit untuk mengeluarkan cairan lender sehingga
tubuhnya licin untuk mempermudah pergerakannya. Ikan beradaptasi terhadap
lingkungannya dengan cara yang khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara
ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi. Keduanya memiliki cara
yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam
tubuhnya.
Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya.
Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena
proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari
tubuhnya. Adapun ginjal ikan air laut menyeksresikan sedikit urine. Hal ini
menjaga agar ikan air laut tidak kekurangan air di dalam tubuhnya. Ikan air
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tawar memiliki cara yang berbeda. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap
air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif
memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjalnya membantu
dengan menyekresikan urine dengan konsentrasi air yang tinggi. Untuk
menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan larutan yang ada di sekitarnya,
ikan yang hidup di air laut dan air tawar mempunyai proses ekskresi yang
berbeda. Ikan air laut banyak minum namun sedikit mengeluarkan urin.
Garam-garam yang masunk bersama air akan dikeluarkan secara aktif melalui
insang. Sebaliknya, ikan air tawar sedikit minum namun banyak mengeluarkan
urin.
E. Penelitian Relavan
Risa Febriani, Suratno, Kamalia Fikri menunjukkan hasil bahwa
penelitian

model

dikombinasikan

pembelajaran

dengan

Resource

Snowball

Based

Throwing

Learning

berpengaruh

(RBL)
terhadap

metakognisi siswa dengan perolehan hasil angket metakognisi yakni
tergolong dalam kriteria baik. Model pembelajaran Resource Based
Learning (RBL) dikombinasikan dengan Snowball Throwing berpengaruh
secara signifikan (Sig.=0,025) terhadap hasil belajar kognitif siswa siswa.
Terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan
diterapkannya model pembelajaran RBLdikombinasikan dengan Snowball
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Throwing terhadap hasil belajar afektif dengan nilai signifikasi sebesar 0,00
(< 0,05).41
Riska Sri Ramadani dkk yang berjudul “Penerapan pendekatan
Resouce Based Learning (RBL) dalam Pembelajaran Biologi Peserta didik
Kelas VII SMP Bunda Padang”, menyatakan bahwa rata-rata setelah
dilakukan penelitian kelas eksperimen adalah 71,47 dan pada kelas kontrol
53,33. Dari nilai rata-rata tersebut dapat lihat bahwa pada kelas eksperimen
memiliki nilai lebih tinggi daripada kelas Kontrol. Pada aktivitas belajar
peserta didik pada ranah afektif dan psikomotor menunjukan bahwa
persentase pada ranah afektif pada kelas eksperimen adalah 76,04% dan
pada kelas kontrol 72,44%. Sedangkan pada ranah psikomotor pada kelas
eksperimen adalah 79,15% dan pada kelas kontrol 77,67%. Hal ini
menunjukan bahwa persentase kedua kelas hampir sama dengan kategori
penilaian cukup.42
Suparwan, Herpratiwi, Agus Suyatna Yang Berjudul “Pengembangan
Model Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber Mata Pelajaran Fisika Kelas
XII Sma Sub Rayon 8 Sekampung Lampung Timur” disimpulkan bahwa
Rata-rata hasil belajar fisika siswa di SMA sub rayon 08 Lampung Timur
pada kompetensi menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam
menyelesaikan masalah yang proses pembelajarannya menggunakan model

41
Risa Febriani, Suratno, and Kamalia Fikri, ‘Pengaruh Model Pembelajaran Resource
Based Learning ( RBL ) Dikombinasikan Dengan Snowball Throwing Terhadap Metakognisi Dan
Hasil Belajar Biologi , 2015, h. 32.
42
Ramadani, Gusmaweti, and Har.Ibid. h. 8-9
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bebas sebesar 7.54, sedangkan yang menggunakan model pembelajaran
klasikal sebesar 6.64. Rata-rata KPS siswa di SMA sub rayon 08 Lampung
Timur pada kompetensi menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang
dalam menyelesaikan masalah yang proses pembelajarannya menggunakan
model bebas sebesar 74,32 % sedangkan yang menggunakan model
pembelajaran klasikal sebesar 49,29 %.43
Arianti Dina Puspitasari yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran
Berbasis Guided Inquiry Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa,
Universitas Ahmad Dahlan”. Hasil penelitian berupa data peningkatan
literasi sains peserta didik di masing-masing kelas baik kelas eksperimen
maupun kelas kontrol. Berdasarkan data Tabel 3, dapat diketahui bahwa
masing-masing kelas mengalami peningkatan kemampuan literasi sains,
peningkatan kemampuan literasi sains kelas eksperimen (VII G) lebih besar
dari pada kelas kontrol (VII F). Kelas eksperimen berada pada kriteria
tinggi, sedangkan kelas kontrol pada kriteria sedang.44
Qulud, Wahidin, dan Yuyun Maryuningsih yang berjudul “Penerapan
Model Pembelajaran Learning Cycle 7e Untuk Meningkatkan Kemampuan
Literasi Sains Siswa Pada Konsep Sistem Reproduksi Kelas XI Di SMA
Negeri 1 Arjawinangun”, mengemukakan bahwa terdapat perbedaan
peningkatan kemampuan literasi sains yang signifikan antara siswa yang
Suparwan, Herpratiwi, Agus Suyatna, ‘Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis
Aneka Sumber Mata Pelajaran Fisika Kelas XII SMA Sub Rayon 8 Sekampung Lampung Timur’,
1–10.
44
Puspitasari Ariati Dina, ‘Efektifitas Pembelajaran Berbasis Guided Inquiry Untuk
Meningkatkan Literasi Sains Siswa’, Jurnal Fisika Dan Pendidikan Fisika, 1 No. 2.2 (2015), 1–5.
43
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menerapkan model Learning Cycle 7e dan siswa yang tidak menerapkan
model Learning Cycle 7e.45
F. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan
teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara
kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan
variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.46
Pembelajaran biologi yang diharapkan dapat menjadi wahana peserta
didik untuk mempelajari diri-sendiri dan alam sekitar, mengembangkan
lebih lanjut ilmu yang didapatkan serta dapat menerapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Namun kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa
pembelajaran Biologi tidak menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi dasar agar peserta didik
menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran
biologi di kelas juga belum mampu melatih kemampuan Literasi Sains
peserta didik, guru yang masih menggunakan metode ceramah dan diskusi
membuat proses pembelajaran kurang efektif.
Salah satu pendekatan pembelajaran yang dibutuhkan agar dapat
mendorong peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran dan
Qulud, Wahidan, Yuyun Maryuningsih, ‘Penerapan Model Pembelajaran Learning
Cycle 7e Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa Pada Konsep Sistem Reproduksi
Kelas XI Di SMA Negeri 1 Arjawinangun’, Scientiae Education, 5 No 1 (2015).
46
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung:
Alfabeta, 2015).
45
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memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran yaitu Pendekatan
Pembelajaran Resource Based Learning (RBL) yang mampu meningkatkan
kemampuan literasi sains. Pendekatan Resource Based Learning (RBL)
dapat memanfaatkan sumber belajar seperti kegiatan praktikum di
laboratorium atau ligkungan sekitar, di perpustakaan sekolah, melalui
jaringan internet dan video pembelajaran maupun sumber-sumber informasi
tersebut dapat berupa buku, jurnal, sumber kabar, multimedia, dan
sebagainya. Bentuk belajar yang langsung menghadapkan peserta didik
dengan sejumlah individu atau kelompok dengan segala kegiatan belajar
yang

berkaitan dengan sumber

belajar.

Jadi,

dengan pendekatan

pembelajaran Resource Based Learning (RBL) guru bukan merupakan satu
satunya sumber belajar.
Berdasarkan kenyataan di lapangan yang ada, sehingga peneliti
mencoba untuk meneliti ”Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Resource
Based Learning (RBL) Berbantuan Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi Sains
Peserta Didiik Kelas XI Pada Pembelajaran Biologi”. Variable bebas pada
penelitian ini ialah Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning
(RBL) berbantuan Jurnal Ilmiah, sedangkan variable terikatnya adalah
literasi sains peserta didik. Sampel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
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Diagram 2.1
Kerangka Berfikir
Proses Pembelajaran Biologi
Masalah
1. Pembelajaran biologi masih menggunakan metode
ceramah dan diskusi.
2. Peserta didik kurang berperan aktif.
3. Kemampuan literasi sains masih rendah.

Langkah-Langkah Pendekatan Pembelajaran
Resource Based Learning (RBL)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Menyampaikan tujuan pembelajaran
Mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan
Merencanakan cara mencari informasi
Mengumpulkan informasi
Mensintesis informasi
Menentukan alat evaluasi.

Berbantuan Jurnal Ilmiah

1.
2.
3.
4.
5.

Pada Pembelajaran Biologi

Indikator Literasi Sains
Memahami fenomena
Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah
Menjelaskan fenomena sains
Menggunakan bukti ilmiah
Memecahkan masalah.
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G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang
telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 47 Berdaarkan latar
belakang dan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian
ini sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah “Pengaruh
Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning (RBL) Berbantuan
Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi Sains Pada Pembelajaran Biologi di
SMA Negeri 15 Bandar Lampung”.
2. Hipotesis Statistik
H0 : Tidak Ada Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Resource Based
Learning (RBL) Berbantuan Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi Sains
Pada Pembelajaran Biologi Di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.
H1 : Ada Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Resource Based Learning
(RBL) Berbantuan Jurnal Ilmiah Terhadap Literasi Sains Pada
Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

47

Sugiyono. Ibid, h. 96.
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