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ABSTRAK 

 

ANALISIS LITERASI SAINS MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN BIOLOGI UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

 

Oleh : 

 

Sri Puji Lestari 

 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk 

menghadapi era globalisasi yaitu literasi sains yang memadai, agar mampu hidup 

secara produktif dan memperoleh kualitas hidup terbaik sebagaimana tujuan 

pendidikan sains itu sendiri. Namun, pada kenyataan kemampuan literasi sains 

mahasiswa rendah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kemampuan literasi sains mahasiswa program studi Pendidikan Biologi UIN 

Raden Intan Lampung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah mahasisiwa program studi Pendidikan Biologi semester ganjil 

Tahun Ajaran 2017-2018 UIN Raden Intan Lampung. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes dan non tes, dimana teknik tes soal 

multiple choice mengadopsi soal PISA yang digunakan untuk menganalisis literasi 

sains mahasiswa, sedangkan teknik non tes berupa angket dan observasi digunakan 

untuk menunjang data yang didapatkan dari teknik tes. Selanjutnya data diolah 

dengan menghitung persentase dari setiap aspek hingga diperoleh hasil akhir dan data 

dianalisis pada tiap-tiap aspek. 

Perolehan hasil tes dan angket pada aspek  konteks adalah 23% (Kurang 

Sekali) dan 76% (Baik), aspek konten adalah 37% (Kurang Sekali) dan 77% (Baik), 

dan pada aspek kompetensi/proes adalah 47% (Kurang Sekali) dan 81% (Baik). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi sains mahasiswa program 

studi pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung tergolong masih rendah baik 

pada aspek konteks, konten, maupun kompetensi/proses.  

 

Kata Kunci : Analisis, Kemampuan Literasi Sains 

 

 

  

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

َاٱنَِّذيهََ َٰٓأَيٍُّ اَْإَِذاَقِيَمَنَُكۡمَتَفَسَُّحُاَْفِيََيَ  َُٰٓ هِسََِءاَمىُ َُيَۡفَسحََِٱۡفَسُحُاَْفَََٱۡنَمَج  إَِذاََٱّللَّ ََ َ نَُكۡمۖۡ

َ ََٱوُشُزَاَْفَََٱوُشُزَاَْقِيَم ُٱنَِّذيهََيَۡزفَعِ ََََٱنهٍَّ َ َِمىُكۡم ََٱنَِّذيهَََءاَمىُُْا ََٱۡنِعۡهمََأَُتُُْا ت ٖۚ َدَرَج 

ََََُ  ١١َبَِماَتَۡعَمهَُُنََخبِيٞزََٱّللَّ

Artinya :“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa 

derajat”.(Q.S. Al-Mujadilah : 11 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing dan 

kompetensi individu di dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peranan penting 

dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan diharapkan mampu 

menumbuhkan keterampilan berpikir logis, berpikir kritis, kreatif, berinisiatif dan 

adaptif terhadap perubahan dan perkembangan. Keterampilan-keterampilan tersebut 

akan menghantarkan siswa memiliki kemampuan literasi sains.
1

 International 

Council Of Associations For Science Education ( ICASE ), mengemukakan bahwa 

peserta didik perlu memiliki literasi sains yang memadai, agar mampu hidup secara 

produktif dan memperoleh kualitas hidup terbaik sebagaimana tujuan pendidikan 

sains itu sendiri.
2
 

Kemampuan literasi sains merupakan kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasikan pertanyaan, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti, kemampuan memahami dan membuat keputusan berkenaan 

                                                             
1
Nyoman Bagiarta, et. al. Komparasi Literasi Sains Antara Siswa Yang Dibelajarkan Dengan 

Model Pembelajaran GI  (Group Investigation ) Dan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing (Guided 

Inquiry ) Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Siswa SMP. E-Journal Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan IPA ( Volume 5 ). 2015. 
2
Suciati Sudarisman. Memahami Hakikat Dan Karakteristik Pembelajaran Biologi Dalam 

Upaya Menjawab Tantangan Abad 21 Serta Optimalisasi Implementasi Kurikulum 2013. Jurnal 

Florea Volume 2 N0.1.2015. 

1 



 

dengan alam serta perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas 

manusia.
3
 Dalam Q.S.An-Nisa : 83 Allah SWT berfirman : 

َ َٰٓ إِنَى  ََ ُسُِلَ َيَُإِنَىَٱنزَّ ََردُّ ُۡ نَ ََ َ ًِۖۦۡ ِفَأََذاُعُاَْبِ ُۡ ََِٱۡنَخ َهَٱۡۡلَۡمِهَأَ إَِذاََجآََٰءٌُۡمَأَۡمٞزَمِّ ََ

ََعهَۡيُكۡمَ ِ َٱّللَّ َفَۡضُم ََل ُۡ نَ ََ َ َِمۡىٍُۡمۗۡ َيَۡستَۢىبِطُُوًَُۥ َٱنَِّذيَه َنََعهَِمًُ َِمۡىٍُۡم َٱۡۡلَۡمِز نِي َْ أُ

َرۡحَمتًُُۥََلَتَّبَۡعتَُ َََ َقَهِيٗلا َهَإَِلَّ ۡيطَ  ٣٨َََُمَٱنشَّ

Artinya :”Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Dan kalau mereka 

menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang 

yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka 

(Rasul dan ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, 

tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S. 

An-Nisa : 83) 

 

Dalam surat di atas Allah SWT mengajarkan dan menuntut umat islam untuk 

mengidentifikasi pernyataan (teori), berita, dan menarik kesimpulan berdasarkan 

bukti-bukti yang ada. Hal ini sejalan dengan indikator literasi sains yang dimana 

seseorang yang literat harus dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang 

ada. 

Penilaian literasi sains dilakukan oleh OECD ( Organization for Economic 

Cooperation and Development ) yang dikenal dengan PISA ( Programme for 

International Student Assessment ). PISA berfungsi untuk mengukur kemampuan 

literasi sains siswa dan menyiapkan generasi muda menjadi lebih baik ketika mereka 

memasuki kehidupan dewasa sehingga menjadi orang yang literate.
4
  Dalam Q.S. 

AL-Mujadalah :11 Allah SWT berfirman : 

                                                             
3
Elsy Zuriyani. “Literasi Sains dan Pendidikan”. 2011. 

4
A.A. Istri Rai Sudiatmika. Pengembangan Alat Ukur Tes Literasi Sains Siswa SMP Dalam 

Konteks Budaya Bali. Jurnal Pendidikan Fisika FPMIPA Undiksha Singaraja Bali. 



 

َاٱنَِّذيهََ َٰٓأَيٍُّ اَْإَِذاَقِيَمَنَُكۡمَتَفَسَُّحُاَْفِيََيَ  َُٰٓ هِسََِءاَمىُ َُيَۡفَسحََِٱۡفَسُحُاَْفَََٱۡنَمَج  إَِذاََٱّللَّ ََ َ نَُكۡمۖۡ

َ ََٱوُشُزَاَْفَََٱوُشُزَاَْقِيَم ُٱنَِّذيهََيَۡزفَعِ ََََٱنهٍَّ َ َِمىُكۡم ََٱنَِّذيهَََءاَمىُُْا ََٱۡنِعۡهمََأَُتُُْا ت ٖۚ َدَرَج 

ََََُ  ١١ََماَتَۡعَمهَُُنََخبِيٞزَبََِٱّللَّ

Artinya :“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat”.( Q.S. Al-

Mujadilah : 11 ) 

 

ْنيَا فََعلَْيِه بِالِعْلِم َوَمْن اَ  اَدهَُما َراَد اْْلَِخَرةَ فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم َوَمْن اَرَ َمْن اََراَد الذُّ

 )رواه البخارى و مسلم(فََعلَْيِه بِاْلِعلْ 

Artinya : Barangsiapa yang menghendaki kebaikan didunia maka dengan ilmu, 

barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu, barangsiapa 

yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu”. ( HR. Bukhori-muslim ) 

Pada ayat dan hadist di atas, Allah SWT memberikan penjelasan bahwa jika kita 

ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat maka dengan ilmu pengetahuan, dan 

Allah SWT telah berjanji akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan. Jadi sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan itu sangat 

penting untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan juga agar 

menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan berpengetahuan tinggi. 

Wawancara dilakukan saat pra penelitian dengan salah satu dosen Biologi murni 

ibu Gress Mareta, M.Si. pada tanggal 14 Maret 2017 dan dosen Pendidikan di 

program studi Pendidikan Biologi bapak Akbar Handoko, M.Pd. pada tanggal 17 Mei 

2017 untuk mengetahui kemampuan literasi sains mahasiswa program studi 

pendidikan Biologi. Adapun hasil dari pra penelitian yang dilakukan, telah diperoleh 



 

data melalui wawancara diduga kemampuan literasi sains mahasiswa di lingkungan 

program studi pendidikan Biologi masih rendah. Hal ini juga didukung dengan hasil 

wawancara dengan lima orang mahasiswa angkatan tahun 2016 yang menyatakan 

bahwa para mahasiswa hanya sebagian yang memahami konsep dan yang lainnya 

hanya memahami sebatas teori. Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis 

memiliki dugaan sementara bahwa kemampuan literasi sains mahasiswa program 

studi pendidikan Biologi masih rendah, diakibatkan oleh kurangnya motivasi belajar, 

kebanyakan mahasiswa Biologi berasal dari jurusan selain IPA, dan fasilitas yang 

kurang memadai misalnya, kurangnya buku yang berkaitan dengan Biologi, ruang 

referensi yang kurang memadai, belum lengkapnya alat dan bahan yang disediakan di 

ruang laboratorium ini menyebabkan kemampuan aplikatif mahasiswa rendah, 

pemahaman konsep mengenai sains rendah, dan kebanyakan mahasiswa hanya paham 

teori yang bersifat hafalan. Sedangkan mahasiswa dituntut untuk memiliki 

kompetensi dalam menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah yang termasuk 

dalam kompetensi dimensi proses sains untuk kemampuan literasi sains agar kelak 

menjadi seorang sarjana Pendidikan Biologi yang terampil.
5
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Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Mahasiswa pada Mata Kuliah Fisika Dasar II. Jurnal 

Prosiding Simposium Nasional dan Pembelajaran Sains 2015 (SNIPS 2015). 



 

Adapun hasil data dari pra penelitian di atas dapat dilihat pada gambar 1.1. : 

 

Gambar 1.1. Background asal Jurusan Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi 

Sumber : Dokumentasi program studi pendidikan Biologi UIN Raden Intan 

Lampung tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018. 

 

Pada gambar 1.1. dapat dilihat bahwa pada tahun ajaran 2016/2017, background asal 

jurusan mahasiswa program studi Pendidikan Biologi adalah sebanyak 227 orang, 

IPS sebanyak 12 orang, dan Kejuruan sebanyak 8 orang. Sedangkan pada tahun 

ajaran 2017/2018, yang berasal dari jurusan IPA sebanyak 214 orang, IPS sebanyak 

20 orang, dan Kejuruan sebanyak 16 orang. 

Dari hasil prapenelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan analisis literasi 

sains mahasiswa program studi pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung 

dengan dasar untuk mengetahui gambaran kemampuan literasi sains mahasiswa yang 

ada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung khususnya pada program studi 
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pendidikan Biologi. Selain itu juga telah banyak dilakukan penelitian relevan yang 

menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains mahasiswa di Indonesia rendah, yaitu 

penelitian yang telah dilakukan oleh I Nyoman Bagiarta pada tahun 2015 disebabkan 

karena dua faktor, yaitu faktor individual dan faktor sosial. Motivasi berprestasi 

merupakan faktor individual yang berasal dari dalam diri peserta didik/mahasiswa. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Untuk 

meningkatkan kemampuan literasi sains di samping memerlukan motivasi berprestasi 

peserta didik, guru / dosen juga perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik/mahasiswa.
6
  Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Nurdianty Muhajir bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving Laboratory, kemampuan literasi 

sains mahasiswa meningkat, karena dengan menggunakan model pembelajaran 

tersebut mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir konservatif dan 

memiliki profil kongkret sesuai dengan pembelajaran sains yang sering menggunakan 

laboratorium.
7
 Selain itu Anggun Winata, dkk juga melakukan penelitian tentang 

analisis kemampuan awal literasi sains mahasiswa pada konsep IPA, dan hasilnya 

yaitu kemampuan literasi sains mahasiswa masih rendah dalam memecahkan masalah 

menggunakan keterampilan kuantitatif dan tinggi dalam melakukan penelusuran 

literatur yang efektif.
8
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mahasiswa program studi pendidikan Biologi hanya mampu menghafal 

teori, namun kurang terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki. 

2. Rendahnya motivasi dalam belajar mahasiswa program studi Pendidikan 

Biologi UIN Raden Intan Lampung. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Untuk itu peneliti membatasi masalah sebagai berikut, yakni analisis literasi sains 

mahasiswa program studi Pendidkan Biologi UIN Raden Intan Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan dengan bagaimanakah tingkat kemampuan literasi sains pada mahasiswa 

program studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan literasi sains mahasiswa program studi 

Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. 

 

 



 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa : 

a. Mahasiswa mampu memahami literasi sains dan dapat lebih 

meningkatkan lagi motivasi dalam belajar. 

b. Dapat dijadikan data awal untuk penelitian yang relevan. 

2. Bagi dosen : 

Dapat dijadikan masukan untuk pemilihan model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik/mahasiswa. 

3. Bagi Peneliti : 

Peneliti mendapatkan informasi mengenai ketercapaian literasi sains 

mahasiswa, sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk lebih 

meningkatkan kemampuan literasi sains mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kurikulum Dan Pembelajaran IPA ( Sains ) 

Sains sebagai ilmu memiliki sifat dan karakteristik yang unik yang 

membedakannya dari ilmu lainnya. Keunikan sains itu sering pula dinyatakan 

sebagai hakikat sains. Hakikat sains, sebenarnya digunakan untuk menjawab secara 

benar pertanyaan apakah sebenarnya sains itu. Sains adalah pengetahuan yang 

kebenarannya sudah diuji cobakan secara empiris melalui metode ilmiah. Jadi, peran 

metode ilmiah terhadap diterimanya sebuah pengetahuan sangat penting. Sama 

dengan metode ilmiah, empiris itu merupakan ciri khusus yang menjadi identitas 

sains.
9
 

Sains merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah 

mengalami pengujian kebenarannya melalui metode ilmiah. Ciri-ciri metode ilmiah 

adalah objektif, metodik, sistematik, universal dan tentatif. Sains merupakan upaya 

yang dilakukan manusia secara sistematis, terorganisasi, dan terstruktur sebagai 

proses kreatif yang didorong oleh rasa ingin tahu ( sense of knowledge ), keteguhan 
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hati, dan ketekunan ( konsistensi ) yang dapat diulang kembali oleh orang lain secara 

berulang-ulang.
10

 

Pembelajaran Biologi sebagai bagian dari pendidikan di bidang IPA atau 

sains memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di 

dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, karena pembelajaran IPA atau 

sains merupakan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diketahui telah 

membawa pengaruh yang besar dan cepat pada semua aspek kehidupan manusia, dan 

diyakini juga bahwa melalui IPA atau sains dengan pembelajaran keterampilan 

proses sainsnya memiliki potensi dan peluang paling besar untuk ikut andil dalam 

proses pengembangan manusia yang berkualitas terutama intelektualnya. 
11

 

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan 

perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) menyatakan bahwa dengan beragamnya 

pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoritis cenderung sulit untuk 

menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat ini 

istilah kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, satu dimensi dengan dimensi 

lainnya saling berkaitan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: 

1. Kurikulum sebagai suatu ide/gagasan. 
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2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan 

perwujudan dari kurikulum sebagai ide/gagasan. 

3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan atau  suatu rencana tertulis. 

4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum 

sebagai suatu kegiatan. 

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program 

pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan program 

tersebut siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan 

dan perkembangan tingkah laku peserta didik, sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. Kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan serangkaian 

pengalaman belajar. Semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar bagi 

peserta didik pada hakikatnya adalah kurikulum. 

Dunia pendidikan Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan dan 

perbaikan kurikulum. Kurikulum yang ada merupakan langkah perbaikan dari 

kurikulum-kurikulum yang berlaku sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi karena 

adanya perubahan pada sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam 

masyarakat. Untuk membangun pendidikan yang berkualitas perlu dirancang suatu 

sistem yang dapat menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan   

yang terjadi. Salah satu komponen yang mempunyai andil besar dalam dunia 

pendidikan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Untuk itu, kurikulum dimasa 

depan perlu dirancang dan disempurnakan. Sehingga nantinya kualitas sumber daya 



 

manusia Indonesia dapat meningkat dan mampu bersaing dikancah nasional maupun 

internasional.
12

 

Berikut merupakan pemaparan dari beberapa kurikulum yang pernah 

diterapkan diIndonesia. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan 

pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya 

dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan, yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan pola pikir serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah di 

pelajari.
13

 Berdasarkan kurikulum berbasis  kompetensi, secara khusus fungsi dan 

tujuan IPA disebutkan sebagai berikut: 

1. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. 

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

dan teknologi. 

4. Menguasai konsep sains untuk bekal hidup dimasyarakat dan melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 

Dari fungsi dan tujuan tersebut kiranya jelas bahwa kurikulum pendidikan 

IPA di Indonesia sudah mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan literasi 

sains.  Hal ini tergambar jelas pada poin ketiga yang menyatakan bahwa salah satu 

fungsi dan tujuan IPA  adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara 

yang melek sains dan teknologi. 
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Kurikulum lainnya yang juga diterapkan di Indonesia adalah kurikulum 

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

Sekolah memberikan makna bahwa persoalan IPA dapat dikaji dari aspek fisika, 

kimia ataupun biologi. Salah satu tujuan pembelajaran sains yang dikembangkan oleh 

KTSP adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk 

mengetahui dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan IPTEK. Berdasarkan 

penjelasan diatas, KTSP dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu 

pengetahuan serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. 

Hal ini jelas menggambarkan bahwa KTSP juga sudah menghantarkan siswa untuk 

memiliki kemampuan literasi sains atau melek sains.
14

 

Pemerintah dalam kurikulum 2013 mengamanahkan bahwa mata pelajaran 

IPA SMP dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science, berorientasi 

aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, 

dan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran 

secara umum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara 

seimbang. Pada implementasi kurikulum 2013, pembelajaran IPA dikembangkan 

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

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

kurikulum 2013 siswa lebih mengedepankan dan mengembangkan pola pikir dengan 

daya analisis sehingga nantinya peserta didik dapat memecahkan masalahnya sendiri. 
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Hal ini sejalan dengan tujuan literasi sains yaitu mampu menggunakan metode 

ilmiah/melek. 

Pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian kurikulum. 

Beberapa ahli menyatakan bahwa selama bertahun-tahun model kurikulum dan 

pembelajaran didesain dan dirancang untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran IPA. Pada akhirnya semua model kurikulum tersebut mengarah pada 

literasi sains. Berdasarkan uraian mengenai kurikulum diatas dapat disimpulkan 

bahwa pada hakikatnya kurikulum yang diberlakukan di Indonesia sudah 

mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan literasi sains. Hal ini tergambar jelas 

pada setiap fungsi dan tujuan pada masing-masing kurikulum. Tentunya setiap 

kurikulum memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan masing-masing, 

sehingga sebenarnya kurikulum yang diterapkan saat ini merupakan pengembangan 

dari kurikulum sebelumnya. Sehingga untuk masa mendatang berkemungkinan untuk 

muncul kurikulum baru sebagai upaya untuk menghadapi tantangan global yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kurikulum sains di Indonesia hingga saat ini masih memiliki beberapa 

kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Berkenaan dengan kemampuan 

sains terutama materi literasi sains, beberapa ahli merekomendasikan beberapa hal ke 

depan sebagai perbaikan: 

a. Kurikulum sains hendaknya menekankan pembelajaran sains yang seimbang 

antara konsep, proses dan aplikasinya. 



 

b. Pembelajaran sains hendaknya dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa 

bahwa mereka mampu mempelajari sains, bukan hanya konsepnya tetapi juga 

harus disertai pengembangan sikap dan keterampilan ilmiah. 

c. Sistem penilaian hendaknya direncanakan secara matang unuk mengukur 

pengetahuan dan konsep keterampilan proses sains, penalaran tingkat tinggi  

(kritis, logis, kreatif ), menggunakan asesment portofolio dan kinerja ilmah. 

B. Literasi Sains 

1. Pengertian Literasi Sains 

 Secara harfiah literasi berasal dari kata literacy yang berarti melek 

huruf/gerakan pemberantasan buta huruf. Sedangkan istilah sains berasal  dari 

bahasa Inggris Science yang berarti ilmu pengetahuan. Sains berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pudjiadi mengatakan bahwa 

“sains merupakan sekelompok pengetahuan tentang alam yang diperoleh dari 

pemikiran dan penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen menggunakan metode ilmiah”. 

Orang pertama  yang menggunakan istilah “Scientific Literacy” adalah Paul de 

Hart Hurt dari Stamford University yang menyatakan bahwa Scientific Literacy 

berarti memahami sains dan aplikasinya bagi kebutuhan masyarakat. Literasi sains 

menurut National Science Education Standards adalah “scientific literacy is 



 

knowledge and understanding of scientific concepts and processes required for 

personal decision making, participation in civic and cultural affairs, and economic 

productivity. 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. Literasi sains dapat diartikan 

sebagai pemahaman atas sains  dan aplikasinya bagi kebutuhan masyarakat. 

Literasi sains menurut PISA diartikan sebagai “the capacity to use scientific 

knowledge, to identify questions and to draw evidence-based conclusion sinorder to 

understand andhelp 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. Definisi literasi sains ini memandang literasi sains bersifat 

multi dimensional, bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, melainkan 

lebih dari itu. 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. Keinklusifan 

literasi sains sebagai suatu kompetensi umum bagi kehidupan merefleksikan 

kecenderungan yang berkembang pada pertanyaan-pertanyaan ilmiah dan teknologis. 



 

Sesuai dengan pandangan diatas, 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. 

National Teacher Association  mengemukakan bahwa seorang yang literat 

sains adalah  orang yang menggunakan  konsep sains, keterampilan  proses, dan nilai  

dalam membuat keputusan sehari-hari kalau ia berhubungan dengan orang lain atau 

dengan lingkungannya, dan memahami interelasi antara sains, teknologi dan 

masyarakat, termasuk perkembangan sosial dan ekonomi. 

Pengetahuan yang biasanya dihubungkan dengan literasi sains adalah: 

1. Memahami ilmu pengetahuan alam, norma dan metode sains dan 

pengetahuan ilmiah. 

2. Memahami kunci konsep ilmiah. 

3. Memahami bagaimana sains danteknologi bekerja bersama-sama. 

4. Menghargai dan memahami pengaruh sains dan teknologi dalam 

masyarakat. 

5. Hubungan kompetensi-kompetensi dalam konteks sains, kemampuan 

membaca, menulis dan memahami sistem pengetahuan manusia. 

6. Mengaplikasikan beberapa pengetahuan ilmiah dan kemampuan 

mempertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. 



 

Kemampuan literasi sains siswa Indonesia dari hasil studi Internasional PISA 

tahun 2006, diperoleh hasil bahwa : 

1. Kemampuan literasi sains siswa Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 

57 negara. Skor rata-rata sains yang diperoleh siswa Indonesia adalah 393. 

Skor rata-rata tertinggi dicapai oleh Finlandia (563) dan terendah dicapai 

oleh Kyrgyzstan (322).  

2. Kemampuan literasi sains rata-rata siswa Indonesia tidak berbeda secara 

signifikan dengan kemampuan literasi sains siswa dari Argentina, Brazil, 

Colombia, Tunisia, dan Azerbaijan. Kemampuan literasi sains rata-rata 

siswa Indonesia lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan 

kemampuan literasi sains siswa dari Qatar dan Kyrgyzstan. Dua negara 

yang berada dua peringkat diatas Indonesia adalah Mexico dan Montenegro. 

3.   Secara  Internasional skala  kemampuan  literasi  sains   dibagi  menjadi 6 

level kemampuan.  

Tabel 2.1. 

Level Kemampuan Siswa Indonesia 

Level Kemampuan 

Literasi Sains 
Skor Hasil (%) 

Level 1 
˂ 334,94 20,3 

334,94 - 409,54 41,3 

Level 2 409,54 – 484,14 27,5 

Level 3 484,14 – 558,73 9,5 

Level 4 - 1,4 

Level 5 - - 

Level 6 - - 

 



 

       Berdasarkan level kemampuan  ini, sebanyak 20,3% siswa Indonesia berada 

dibawah level 1 (skor di bawah 334,94), 41,3% berada pada level 1 (skor 

334,94–409,54), 27,5% berada pada level 2 (skor 409,54–484,14), 9,5% 

berada pada level 3 (skor 484,14–558,73), dan 1,4% berada pada level 4. 

Tidak ada siswa Indonesia yang berada pada level 5 dan level 6. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar (41,3%) siswa Indonesia memiliki 

pengetahuan  ilmiah terbatas yang hanya dapat diterapkan  pada beberapa 

situasi  yang familiar. Mereka dapat mempresentasikan penjelasan ilmiah 

dari fakta yang diberikan secara jelas dan eksplisit. Sebanyak 27,5% siswa 

Indonesia memiliki pengetahuan ilmiah yang cukup untuk memberikan 

penjelasan yang mungkin dalam konteks yang familiar atau membuat 

kesimpulan berdasarkan pengamatan sederhana. Siswa-siswa dapat 

memberikan alasan secara langsung dan membuat interpretasi seperti yang 

tertulis dari  hasil  pengamatan ilmiah yang lebih mendalam atau pemecahan 

masalah teknologi. 

4.  Dibandingkan  dengan  kemampuan  literasi  sains  gabungan,  kompetensi  

siswa Indonesia rendah dalam mengidentifikasi masalah ilmiah, 

menggunakan fakta ilmiah, pengetahuan siswa Indonesia tentang sains, 

sistem kehidupan dan sistem fisik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

Indonesia memiliki kompetensi paling tinggi dalam menjelaskan fenomena 



 

secara ilmiah dan memiliki pengetahuan sains tertinggi dalam bumi dan 

antariksa. 

5. Berdasarkan jenis kelamin, kemampuan literasi sains rata-rata siswa 

Indonesia laki-laki  (skor 399) lebih tinggi  daripada kemampuan literasi 

sains rata-rata siswa Indonesia perempuan (skor 387). Perbedaan skor rata-

rata siswa laki-laki dan perempuan adalah 12.
15

 

6. Dibandingkan dengan hasil studi PISA tahun 2000 dan 2003, kemampuan 

literasi sains siswa Indonesia pada tahun 2006 relatif stabil atau tidak 

mengalami peningkatan. Skor literasi sains rata-rata siswa Indonesia pada 

tahun  2000 adalah 393 dan tahun 2003 adalah 395. Pada tahun 2006 yaitu 

393. 

 

Gambar 2.1. 

Prestasi Kemampuan Literasi Sains Siswa Indonesia berdasarkan Kriteria 

yang ditetapkan PISA 

Sumber : Bahrul Hayat dan Suhendra dalam buku Mutu Pendidikan.  

                                                             
15

Bahrul Hayat, Suhendra Yusuf.  Mutu Pendidikan ( Jakarta : Bumi Aksara, 2010 ). h.331. 



 

Hasil Studi PISA tahun 2009 menunjukkan tingkat literasi sains siswa 

yang menurun dari tahun 2006 yaitu menjadi 383. Pada tahun 2012 tidak jauh 

berbeda dengan tahun 2009, yaitu 382. Sedangkan pada tahun 2015 Indonesia 

mengalami kenaikan skor yang lumayan banyak yaitu sebanyak 403, namun skor ini 

masih berada dibawah rata-rata standar dari PISA dan Indonesia menduduki 

peringkat 60 dari 72 negara peserta.
16

 

2. Bagian Penting dari Literasi Sains 

Memahami Nature of Science ( NOS ) merupakan bagian penting dari literasi 

sains. Literasi sains tidak hanya membutuhkan konsep, teori dan hukum ilmu 

pengetahuan serta proses ilmiah tetapi juga sifat dari usaha, semangat dan karakter 

ilmiah. Banyak dokumen  pendidikan  sains  seperti  American Association for the 

Advancement of Science dan National Research Council menekankan peran penting 

dalam  meningkatkan pemahaman NOS siswa. NOS menjadi penting karena 

diperlukan untuk membuat, mengelola serta memproses objek  sains  dan  teknologi,     

memberi  tahu pengambilan keputusan pada socio scientific issue, menghargai 

nilaisains sebagai budaya masa kini, NOS  mengembangkan  pemahaman  terhadap 

norma-norma   dari   komunitas   ilmiah   untuk mewujudkan komitmen moral yang 

bernilai umum untuk  masyarakat  serta  memfasilitasi  pokok persoalan 

pembelajaran sains. 
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Meskipun tidak ada definisi universal mengenai NOS, ada beberapa aspek 

NOS yang merupakan karakteristik ilmu pengetahuan yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa dan yang juga telah ditekankan dalam dokumen-

dokumen ilmu pendidikan di dunia. Aspek pemahaman NOS mencakup pemahaman 

bahwa ilmu pengetahuan adalah tentatif, empiris, subjektif, imajinasi dan kreatifitas, 

sosial budaya, metode penelitian beragam serta hubungan antara teori dan hukum 

ilmiah. 

1. Tentatif 

Ilmu pengetahuan bersifat tentatif dan terus berkembang karena ditemukannya 

bukti baru dalam sebuah eksperimen yang lebih mutakhir. 

2. Empiris 

Ilmu pengetahuan berdasarkan pengamatan dari dunia alam, sehingga menjadi 

alat untuk menjelaskan fenomena alam. Ilmu pengetahuan dapat dipercaya jika 

penemuannya didukung oleh bukti pengamatan dan empiris. 

3. Subjektif 

Sebagian ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh pengalaman ilmuwan. Dalam 

menjelaskan fenomena alam, para ilmuwan tidak memiliki cara yang sama 

sehingga mengakibatkan kesimpulan yang berbeda diantara para ilmuwan. 

4. Imajinasi dan kreatifitas 

Imajinasi dan kreatifitas memainkan peran yang penting dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan karena memerlukan imajinasi dan kreatifitas ilmuwan. Ini 



 

berlaku untuk semua proses penelitian dan penemuan ide-ide penelitian untuk 

menganalisis dan menafsirkan data. 

5. Sosial budaya 

Ilmu pengetahuan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan 

budaya. Penerapan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, tetapi dapat 

bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika dari kelompok sosial. 

6. Metode penelitian beragam 

Ilmu pengetahuan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para ilmuwan 

bergantung pada subjek materi ilmu. Namun, hampir semua metode penelitian 

yang dilakukan ilmuwan mencakup kegiatan mengamati, membandingkan, 

mengukur, menguji, berhipotesis, menciptakan ide-ide konseptual, serta 

membangun sebuah teori dan hukum. Metode penelitian yang dilakukan oleh 

para ilmuwan disebut dengan istilah metode ilmiah. 

7. Hubungan antara teori dan hukum ilmiah 

Dalam ilmu pengetahuan, teori dan hukum merupakan produk yang berbeda dan 

memiliki fungsi berbeda. Teori menjelaskan fenomena yang kompleks, 

misalnya teori bigbang. Hukum menggambarkan keteraturan yang konsisten, 

misalnya hukum gravitasi Newton.
17
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3. Dimensi dalam Literasi Sains 

Literasi sains merupakan salah satu ranah studi PISA. Dalam konteks PISA, 

literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, 

mengidentifikasi pertanyaaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, 

dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Definisi literasi 

sains ini memandang literasi sains bersifat multidimensional, bukan hanya 

pemahaman terhadap pengetahuan sains, melainkan lebih luas dari itu. PISA   2000  

dan   2003  menetapkan   tiga  dimensi  besar  literasi  sains dalam pengukurannya, 

yakni kompetensi/proses sains, konten/pengetahuan sains dan konteks aplikasi 

sains.
18

 Pada PISA 2006 dimensi literasi sains dikembangkan menjadi empat 

dimensi,  tambahannya yaitu aspek sikap siswa akan sains. 

1. Aspek konteks 

PISA menilai pengetahuan sains relevan dengan kurikulum pendidikan sains di 

negara partisipan tanpa membatasi diri pada aspek-aspek umum kurikulum nasional 

tiap negara. Penilaian PISA dibingkai dalam situasi kehidupan umum yang lebih 

luas dan tidak terbatas pada kehidupan disekolah saja. Butir-butir soal pada 

penilaian PISA berfokus pada situasi yang terkait pada diri individu, keluarga dan 

kelompok individu (personal), terkait  pada komunitas (social), serta terkait pada 

kehidupan lintas negara (global). Konteks PISA mencakup bidang-bidang aplikasi 
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sains dalam seting personal, sosial dan global, yaitu: (1) Kesehatan; (2) sumber daya 

alam; (3) mutu lingkungan; (4) bahaya; (5) perkembangan mutakhir sains dan 

teknologi. 

2.   Aspek konten 

Konten sains merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan 

untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam 

melalui aktivitas manusia. Dalam kaitan ini PISA tidak secara khusus membatasi 

cakupan konten sains hanya pada pengetahuan yang menjadi kurikulum sains 

sekolah, namun termasuk pula pengetahuan yang diperoleh melalui sumber-sumber 

informasi lain yang tersedia. Kriteria pemilihan konten sains adalah sebagai berikut: 

1) Relevan dengan situasi nyata, 

2) Merupakan pengetahuan penting sehingga penggunaannya berjangka 

panjang, 

3) Sesuai untuk tingkat perkembangan anak usia 15 tahun. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dipilih pengetahuan yang sesuai untuk 

memahami alam dan memaknai pengalaman dalam konteks personal, sosial dan 

global, yang diambil dari bidang studi biologi, fisika, kimia serta ilmu pengetahuan 

bumi  antariksa. 

3.Aspek Kompetensi/Proses 

PISA memandang pendidikan sains berfungsi untuk mempersiapkan warga 

negara masa depan, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi dalam 



 

masyarakat yang semakin terpengaruh oleh kemajuan sains dan teknologi. Oleh 

karenanya pendidikan sains perlu mengembangkan kemampuan siswa memahami 

hakekat sains, prosedur sains, serta kekuatan dan limitasi sains. Siswa perlu 

memahami bagaimana ilmuwan sains mengambil data dan mengusulkan eksplanasi-

eksplanasi terhadap fenomena alam, mengenal karakteristik utama penyelidikan 

ilmiah, serta tipe jawaban yang dapa tdiharapkan dari sains.
19

 

PISA menetapkan tiga aspek dari komponen kompetensi/proses sains berikut 

dalam penilaian  literasi sains, yakni mengidentifikasi  pertanyaan  ilmiah, 

menjelaskan fenomena secara ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah. Proses kognitif 

yang terlibat dalam kompetensi sains antara lain penalaran induktif/deduktif, 

berfikirkritis dan terpadu, pengubahan representasi, mengkonstruksi eksplanasi 

berdasarkan data, berfikir dengan menggunakan model dan menggunakan 

matematika. Untuk membangun kemampuan inkuiri ilmiah pada diri peserta didik, 

yang berlandaskan pada logika, penalaran dan analisis kritis, maka kompetensi sains 

dalam PISA dibagi menjadi tiga aspek berikut: 

1) Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah 

Pertanyaan  ilmiah  adalah pertanyaan  yang meminta jawaban  

berlandaskan bukti ilmiah, yang didalamnya mencakup juga mengenal 

pertanyaan yang mungkin diselidiki secara ilmiah dalam situasi yang 
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diberikan, mencari informasi dan mengidentifikasi kata kunci serta 

mengenal fitur penyelidikan ilmiah, misalnya hal- hal apa yang harus 

dibandingkan, variabel apa yang harus diubah-ubah dan dikendalikan, 

informasi tambahan apa yang diperlukan atau tindakan apa yang harus 

dilakukan agar data relevan dapat dikumpulkan. 

2) Menjelaskan fenomena secara ilmiah 

Kompetensi ini mencakup pengaplikasikan pengetahuan sains dalam 

situasi yang diberikan, mendeskripsikan fenomena, memprediksi   

perubahan, pengenalan dan identifikasi deskripsi, eksplanasi dan prediksi 

yang sesuai. 

3) Menggunakan bukti ilmiah 

Kompetensi ini menuntut peserta didik memaknai temuan ilmiah sebagai 

bukti untuk suatu kesimpulan. Selain itu juga menyatakan  bukti dan 

keputusan dengan kata-kata, diagram atau bentuk representasi lainnya. 

Dengan kata lain, peserta didik harus mampu menggambarkan hubungan 

yang jelas dan logis antara bukti dan kesimpulan atau keputusan. 

 

4. Aspek Sikap 

Untuk membantu siswa mendapatkan pengetahuan teknik dan sains, tujuan 

utam dari pendidikan sains adalah untuk membantu siswa mengembangkan minat 

siswa dalam sains dan mendukung penyelidikan ilmiah. Sikap-sikap akan sains 



 

berperan penting dalam keputusan siswa untuk mengembangkan pengetahuan sains 

lebih lanjut, mengejar karir dalam sains, dan menggunakan konsep dan metode 

ilmiah dalam kehidupan mereka. Dengan begitu, pandangan PISA akan kemampuan 

sains tidak hanya kecakapan dalam sains, juga bagaimana sifat mereka akan sains. 

Kemampuan sains seseorang didalamnya memuat sikap-sikap tertentu, seperti 

kepercayaan, termotivasi, pemahaman diri, dan nilai-nilai. 

4. Peranan Literasi Sains dalam Pendidikan 

Negara-negara maju sudah membangun literasi sains sejak lama, yang 

pelaksanaannya terintegrasi dalam pembelajaran. Amerika Serikat dengan “Project 

2061” membangun literasi sains di Amerika Serikat melalui riset  yang   hasilnya  

digunakan untuk   menetapkan “standar pendidikan sains Amerika”. Dibuatnya 

standar ini untuk mewujudkan literasi sains secara kongkrit dalam pendidikan 

Amerika, yang tujuan jangka panjangnya adalah kejayaan sains dan teknologi 

dimasa depan. Hasil penelitian sains di Australia menunjukkan bahwa tujuan utama 

pendidikan sains di Australia adalah meningkatkan literasi (melek) sains. Cina 

menerapkan strategi yang tak kalah penting : menjadikan "literasi (melek) sains" 

(science literacy) sebagai program negara. Cina telah memulainya lima tahun silam 

dengan mencanangkan Rencana 15 Tahun untuk meningkatkan jumlah penduduk 

yang melek sains. Orang literasi sains akan dapat berkonstribusi terhadap 

kesejahteraan baik dari aspek social maupun ekonomi. Jadi dinegara maju, literasi 

sains merupakan prioritas utama dalam pendidikan sains. 



 

Pengembangan evaluasi untuk  mengetahui pencapaian  literasi sains merujuk 

pada proses sains, yaitu proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu 

pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan 

menginterpretasi  bukti  serta menerangkan  kesimpulan. PISA (2006) menetapkan 

lima komponen  proses sains dalam penilaian literasi sains, yaitu: 

a) Mengenal pertanyaan ilmiah, yaitu pertanyaan yang dapat  diselidiki secara 

ilmiah, seperti mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab oleh sains. 

b) Mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penyelidikan ilmiah. Proses ini 

melibatkan identifikasi atau pengajuan bukti yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan dalam suatu penyelidikan sains, atau prosedur yang diperlukan untuk 

memperoleh bukti itu. 

c) Menarik  dan mengevaluasi  kesimpulan.  Proses  ini melibatkan  kemampuan 

menghubungkan kesimpulan dengan bukti yang mendasari atau seharusnya 

mendasari kesimpulan itu. 

d) Mengkomunikasikan kesimpulan yang valid, yakni mengungkapkan secara tepat 

kesimpulan yang dapat ditarik dari bukti yang tersedia. 

e) Mendemonstrasikan pemahaman terhadap konsep-konsep sains, yakni  

kemampuan menggunakan konsep-konsep dalam situasi yang berbeda dari apa 

yang telah dipelajarinya. 



 

Pengukuran terhadap pencapaian literasi sains berdasarkan standar PISA yakni 

proses sains, konten sains, dan konteks aplikasi sains. Proses sains merujuk pada 

proses mental yang terlibat ketika menjawab  suatu pertanyaan atau memecahkan 

masalah, seperti mengidenifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan 

kesimpulan.  Termasuk  di dalamnya mengenal jenis pertanyaan yang dapat dan  

tidak dapat dijawab  oleh sains, mengenal bukti apa yang diperlukan dalam suatu 

penyelidikan sains, serta mengenal kesimpulan yang sesuai dengan bukti yang ada. 

Konten sains merujuk pada konsep-konsep kunci  yang diperlukan untuk memahami  

fenomena alam dan  perubahan  yang dilakukan terhadap alam melalui akitivitas 

manusia. Dalam kaitan ini PISA tidak secara khusus membatasi cakupan konten 

sains hanya pada pengetahuan yang menjadi materi kurikulum sains sekolah, namun 

termasuk  pula pengetahuan  yang  dapat diperoleh  melalui sumber- sumber lain. 

Penilaian PISA diadakan setiap 3 tahun sekali terhitung sejak tahun 2000. 

PISA ini mengikutkan siswa yang berusia 15 tahun, sekarang terdiri dari 65 negara, 

negara maju dan negara berkembang. Kriteria penilaian PISA ini mencakup 

kemampuan kognitif (knowledge) dan juga keahlian siswa dibidang Reading, 

Matematika dan Scientific Literacy (Kemampuan Sains/Literasi  sains/melek sains). 

Literasi sains itu sendiri yang ditandai dengan kerja ilmiah, dan tiga dimensi besar 

literasi sains yang ditetapkan oleh PISA, yaitu konten sains, proses sains, dan konteks 

sains.
20
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5. Faktor yang Mempengaruhi Literasi Sains  

Berkaitan dengan kemampuan literasi sains peserta didik, ada 2 faktor yang 

mempengaruhi yaitu: faktor individual dan faktor sosial. Motivasi berprestasi   

merupakan faktor individual yang berasal dari dalam diri peserta didik. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang  baik. Intensitas 

motivasi seseorang peserta didik akan sangat menentukan pencapaian prestasi 

belajarnya. Motivasi berprestasi merupakan dorongan yang  ada pada   diri  seseorang  

untuk meraih yang terbaik dalam bidang tertentu, khususnya  bidang  akademik. 

Dalam bidang akademik, motivasi berprestasi akan muncul dalam bentuk usaha untuk 

mendapatkan nilai yang baik, dapat mengatasi rintangan belajar, mempertahankan 

kualitas prestasi belajar yang baik dan bersaing dengan orang lain untuk menjadi 

yang terbaik. 

Faktor sosial antara lain yaitu distribusi pendapatan negara dan latar belakang 

siswa. Tingkat pencapaian literasi itu tidak hanya berhubungan dengan rata-rata 

pendapatan perkapita, serta besarnya pembiayaan per siswa, melainkan juga 

berkaitan dengan ketimpangan dalam distribusi penghasilan warganegara. Secara 

umum, para siswa yang memiliki indeks GINI yang rendah memperoleh tingkat 

literasi yang tinggi, sebaliknya para siswa dari negara-negara yang memiliki indeks 

GINI yang tinggi mendapatkan skor rata-rata yang rendah. Hubungan negatif ini 

sangat konsisten dan dapat meramalkan 26 persen dari tingkat literasi masing-masing 



 

negara. Selanjutnya yaitu latar belakang siswa, dimana latar belakang siswa yaitu 

mencakup tempat lahir dan bahasa yang digunakan. Kebanyakan siswa kita 

menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari dan terutama bahasa yang 

digunakan di rumah. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia memiliki demikian banyak 

dialek sesuai dengan banyak bahasa daerah yang ada di Nusantara. Penggunaan 

variasi bahasa Indonesia baku merupakan kendala terbesar dalam memahami soal 

dan pertanyaan dalam PISA 2000. Hasil analisis kritis terhadap wacana terjemahan 

itu telah menunjukkan bahwa banyak penggunaan bahasa yang tidak tepat yang 

mempengaruhi tingkat pencapaian literasi siswa kita.
21

 

Untuk meningkatkan kemampuan literasi sains selain memerlukan motivasi  

berprestasi  peserta didik, guru juga perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik. Strategi pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru harus terkait dengan model pembelajaran yang digunakan agar 

peserta didik dapat lebih mudah mencapai tujuan belajarnya. Hal  ini dapat dilakukan 

dengan menerapkan  model  pembelajaran  yang inovatif yang mampu mengatasi 

rendahnya pencapaian literasi sains siswa.
22

 Idealnya, setiap individu harus memiliki 

literasi sains yang tinggi untuk dapat mengimbangi laju perkembangan IPTEK, 

sehingga dapat menyelesaikan berbagai macam masalah yang ditimbulkan.
23
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Rendahnya mutu hasil belajar sains peserta didik menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran sains di sekolah-sekolah Indonesia telah mengabaikan perolehan 

kepemilikan literasi sains peserta didik. Kondisi ini menuntut adanya pembenahan 

dan pembaharuan dengan segera dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

sains, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Proses pembelajaran sains yang 

dilakukan di sekolah menjadi faktor utama yang menentukan mutu hasil belajar sains 

peserta didik.
24

 

Peranan guru sangat kompleks, berkembang sesuai dengan perkembangan 

sejarah dan zaman, serta harapan masyarakat. Perubahan paradigma dan tata nilai 

pada bad ke-21, standar seorang guru lebih ditekankan pada kemampuan 

profesionalnya. Guru yang efektif merupakan pribadi yang berkualitas dan dapat 

membangun hubungan baik dengan siswa, memahami pengetahuan dasar tentang 

belajar dan mengajar, dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, 

mempunyai sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan refleksi dan 

memecahkan masalah, serta meyakinkan bahwa belajar merupakan proses sepanjang 

hidup.
25

 Peranan guru dalam reformasi sanagt menentukan. Namun demikian, di 

dalam berbagai penelitian menunjukkan afiliasi guru di dalam gerakan reformasi 

tersebut terutama diarahkan pada afiliasinya terhadap disiplin ilmu dan politik, dan 
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Pembelajaran bukan terhadap guru sebagai agen yang memfasilitasi proses 

pendidikan.
26

 

Kemampuan guru mengajar sains dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya tingkat kependidikan, penguasaan bahan ajar, metodologi pengajaran 

dan literasi sains tekhnologi. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar 

guru sangat berpengaruh terhadap struktur materi yang disajikan oleh guru dalam 

proses pembelajaran sains. kemampuan guru berinkuiri pun ternyata berpengaruh 

positif terhadap penguasaan inkuiri peserta didik.
27

 

C. Kerangka Berpikir 

IPA/sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada siswa 

untuk mengembangkan kompetensi dan mengembangkan konsep- konsep yang 

didapat, sehingga siswa dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Namun, fakta dilapangan mahasiswa sangat pandai menghafal, tetapi kurang terampil 

dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini mungkin terkait 

dengan kecenderungan menggunakan hafalan dalam konsep pemahaman ilmu 

pengetahuan bukan kemampuan berfikir. Oleh karena itu menyebabkan kemampuan 

literasi sains mahasiswa prodi pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung rendah. 

Padahal sebenarnya literasi sains itu sangat penting bagi setiap orang agar dapat 
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bertahan hidup di alam maupun di tempatnya bekerja. Bagi mahasiswa program studi 

pendidikan Biologi literasi sains sangat penting untuk kedepannya saat menjadi 

seorang sarjana pendidikan. Jadi jika literasi sains para mahasiswa program studi 

pendidikan Biologi tinggi maka akan terbentuk seorang sarjana pendidikan yang 

terampil dalam mengembangkan pembelajaran IPA/ Sains di sekolah saat mengajar.  

Pelaksanaan pembelajaran IPA memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam penguasaan pengetahuan IPA. Faktor-faktor tersebut diantaranya 

motivasi belajar IPA/Sains. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap 

kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh 

hasil belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin tinggi 

pula usaha yang dilakukan. Dengan peningkatan motivasi belajar maka siswa akan 

tergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar. Kebiasaan cara belajar 

juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan IPA 

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

kebiasaan belajarnya hanya sekedar membaca saja dengan siswa yang mencoba 

pengetahuan yang diperoleh. 

Kegiatan pembelajaran IPA/Sains akan berjalan dengan baik apabila seorang 

pendidiknya merupakan sarjana pendidik yang terampil, dan juga hal ini dapat 

meningkatkan kemampuan siswa baik itu motivasi belajar maupun hasil dari 

pembelajaran itu sendiri. 



 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di program Studi Pendidikan Biologi 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 UIN Raden Intan Lampung. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester I sebanyak 28 orang 

yang diambil dari populasi seluruh mahasiswa program studi pendidikan Biologi 

berjumlah 8 kelas yang terdiri dari  273 mahasiswa, dengan distribusi kelas pada 

tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3.1. 

Distribusi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi semester I Tahun 

Ajaran 2017/2018 

NO Kelas 
Jumlah Mahasiswa 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. A 4 30 34 

2. B 4 31 35 

3. C 4 30 34 

4. D 5 29 34 

5. E 4 30 34 

6. F 3 31 34 

7. G 4 30 34 

8. H 5 29 34 

Jumlah Populasi 273 

Sumber : Dokumentasi program studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan 

Lampung tahun ajaran 2017/2018. 
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Subjek yang ada diambil satu kelas dari delapan kelas yang ada di Pendidikan 

Biologi UIN Raden Intan Lampung. Teknik pengambilan datanya dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, digunakan teknik ini karena teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti mengambil 

penelitian pada mahamahasiswa pendidikan Biologi Kelas B peneliti memilih kelas B 

dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling, Subjek yang dipilih ini atas 

beberapa dasar pertimbangan yang ada yaitu atas dasar kesiapan mahasiswa dan 

kesiapan peneliti. Kesiapan mahasiswa, mahasiswa kelas Biologi B berasal dari 

background asal jurusan yang paling banyak selain dari IPA diantara kelas lain. 

Kesiapan peneliti dalam hal penentuan jumlah subjek, mengingat penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dimana subjek yang digunakan tidak terlalu banyak tetapi harus 

fokus pada subjek yang dipilih. Dalam hal ini juga terdapat beberapa keterbatasan 

bagi peneliti yaitu keterbatasan waktu, dana dan juga tenaga peneliti.  

C. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji 

kebenaran suatu penelitian. Dalam melaksanakannya hendaklah 

mempergunakan metode ilmiah. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif yaitu mendahulukan penggalian proses dari pada 

hasil, mengungkapkan makna dalam perspektif subjek yang diteliti, 



 

mengedepankan penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti berada 

dalam konteks penelitian.
28

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang meneliti sekelompok 

manusia, suatu objek, atau suatu kelas, tujuannya adalah untuk membuat 

gambaran secara fakta, akurat, dan sistematis. 

Penelitian deskriptif sering juga disebut penelitian non eksperimen. 

Dalam mengadakan suatu objek penelitian deskriptif, peneliti tidak 

memanipulasi variabel-variabel atau menetapkan peristiwa-peristiwa yang 

akan terjadi. 

D. Alur Penelitian 

Alur penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan 

dengan baik dan teratur sehingga disusunlah alur pelaksanaan penelitian yang 

akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini, dalam alur penelitian 

ini terdapat dua tahapan yaitu prapenelitian dan pelaksanaan penelitian yang 

akan digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian 
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E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh 

menggunakan teknik tes dan non tes. Dimana teknik tes soal multiple choice 

mengadopsi soal PISA yang digunakan untuk menganalisis kemampuan 

literasi sains mahasiswa, sedangkan teknik non-tes berupa angket dan 

observasi digunakan untuk menunjang data yang didapatkan dari teknik tes. 

2. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan empat macam instrumen. Instrumen yang 

digunakan adalah tes, interview, angket, dan lembar observasi. 

a. Tes 

Tes dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi sains mahasiswa 

program studi pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung, yaitu 

berupa tes multiple choice. 

b. Non-tes 

Non-tes yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Interview (wawancara) yang digunakan yaitu semistruktur 

(Semistructure Interview). Jenis wawancara ini lebih bebas 

pelaksanannya bila dibanding wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 



 

pendapat dan ide-idenya.
29

 Wawancara dilakukan pada pihak dosen 

dan mahasiswa. 

2. Lembar Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki atau disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian 

slide, atau rangkaian foto. 

Observasi dilakukan pada saat proses praktikum berlangsung. 

Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana tingkatan kemampuan 

literasi sains mahasiswa tersebut. 

3. Kuisioner (angket) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner tertutup.
30

 Kuisioner ini diuji kepada sampel penelitian 

yaitu mahasiswa program studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan 

Lampung semester I angkatan tahun 2017/2018. Kuisioner dibuat 

untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 
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Selain itu, kuisioner juga dijadikan data yang bisa menunjang 

peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan literasi sains. Kisi-kisi angket mahasiswa yang 

digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

  Tabel 3.2. 

Kisi-Kisi Lembar Angket Mahasiswa 

No 
Kompetensi Ilmiah yang 

Diukur dalam Literasi Sains 
Indikator 

Jumlah butir 

pernyataan 

1. 

Mengidentifikasi isu-isu 

(masalah) ilmiah ( aspek 

Konteks) 

Mengidentifikasi pendapat 

ilmiah yang valid  

5 butir pernyataan 

2. 

 

Menjelaskan Fenomena Ilmiah 

(Aspek Konten) 

Melakukan penelusuran 

literatur yang efektif  

5 butir pernyataan 

Memahami elemen-elemen 

dalam desain penelitian 

3 butir pernyataan 

Membuat grafik secara tepat 

dari data 

4 butir pernyataan 

Memecahkan masalah 

menggunakan keterampilan 

kuantitatif, termasuk 

statistik dasar  

2 butir pernyataan 

Memahami dan 

menginterpretasikan statistic 

dasar  

2 butir pernyataan 

3. 

Menggunakan Bukti Ilmiah 

(Aspek Kompetensi/Proses) 

Melakukan inferensi, 

prediksi, dan penarikan 

kesimpulan berdasarkan 

data kuantitatif 

2 butir pernyataan 

 

Sumber : Anggun Winata, Sri Cacik, et. al dalam Jurnal Analisis Kemampuan Awal 

Literasi Sains Mahasiswa pada Konsep IPA. 

 

 

 



 

F. Teknik Analisis Kualitas Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan, instrumen yang dibuat dilakukan judgement 

terlebih dahulu oleh dosen/validator. Setelah melakukan berulang kali 

perbaikan instrumen dan instrumen dinyatakan valid oleh validator 

selanjutnya diuji cobakan ke mahasiswa. Selanjutnya hasil uji coba dianalisis 

menggunakan ANATES yang didalamnya terdapat validitas butir soal, 

reliabilitas, daya beda, dan tingka sukar. 

1. Validitas Tes 

Validitas merupakan ukuran kesahihan suatu instrumen sehingga 

mampu mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas instrumen yang 

digunakan adalah uji validitas kriteria (criteria related validity). 

Uji validitas kriteria dihitung dengan menggunakan bantuan program 

analisis butir soal ANATES. Penafsiran nilai validitas butir soal dapat 

dilakukan berdasarkan kriteria berikut
31

 : 

Tabel 3.3. 

Kriteria Validitas Butir Soal 

Koefisien Korelasi Keterangan 

0,00-0,20 Sangat Rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,70 Cukup 

0,71-0,90 Tinggi 

0,91-1,00 Sangat Tinggi 
 

Valid atau tidaknya soal yang diujikan akan diketahui dengan 

membandingkan koefisien korelasi variabel xy dengan rtabel pada taraf ( α ) 
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0,361, jika koefisien korelasi variabel xy yang dihasilkan sama atau lebih 

besar dari rtabel maka soal dikatakan valid.
32

 

Berikut tabel dari hasil uji coba soal dengan menggunakan program 

ANATES : 

Tabel 3.4. 

Hasil Analisis Validitas Tes 

Soal Literasi Sains 

Signifikasi 

korelasi 

Jumlah Soal 

No Butir Soal Pada Kategori 

Sedang Mudah 

Valid 9 

2,5,7,8,10,11,13,14, dan 

15 

- 

Tidak Valid 6 1,3,4,6,9, dan 12 - 

 

Sedangakan untuk soal yang dinyatakan tidak valid tetap digunakan 

namun dengan melakukan revisi soal dengan melihat beberapa pertimbangan 

yaitu kompetensi dan hasil analisis soal. 

a. Kompetensi, soal yang tidak valid ini dilihat dari kompetensinya 

sangat dibutuhkan dan perlu diukur sehingga soal tetap digunakan. 

b. Hasil analisis, bila hasil analisis soal dilihat dari koefisien korelasinya 

diprediksi soal terlalu sulit maka soal diturunkan, dan sebaliknya bila 

soal terlalu mudah maka soal akan dinaikkan. 
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2. Validitas Angket 

Sama halnya dengan lembar observasi kemampuan literasi sains, lembar angket 

kemampuan literasi sains dilakukan uji validitas isi oleh dosen (validator) dan uji 

kriteria dengan menggunakan teknik analisis persentase. Cara menghitung 

persentase daftar cek tersebut yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

     
                                                          

                                     
 

Tabel 3.5. 

              Klasifikasi Indeks Kemampuan Literasi Sains 

Tingkat Penguasaan Predikat 

86 - 100% Sangat Baik 

76 - 85% Baik 

60 – 75% Cukup 

55 – 59% Kurang 

≤ 54% Kurang Sekali 

Sumber : Ngalim Purwanto dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran. 

 

 

Langkah berikutnya dalam menganalisis angket mahasiswa yaitu 

melakukan tabulasi jawaban angket dari seluruh mahasiswa. Selanjutnya 

menghitung persentase jawaban dari setiap aspek yang dinyatakan dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

         
                              

                        
  

Langkah terakhir dari analisis angket mahasiswa adalah melakukan interpretasi 

jawaban angket dengan cara membuat kategori untuk setiap aspek. Untuk 

menunjukkan respon mahasiswa tentang kemampuan literasi sains.  

 



 

Tabel 3.6. 

Hasil Validasi Ahli terhadap Instrumen Angket 

No Aspek 
Persentase 

Keidealan 
Kategori 

1 Aspek Petunjuk 81% Sangat Baik 

2 Aspek Cakupan 81% Sangat Baik 

3 Aspek Bahasa 75% Sangat Baik 

Total Aspek 79% Sangat Baik 

Hasil penilaian ahli dikatakan sangat baik jika x ˃86%; baik jika 76%˂ x ≤ 

85%; cukup jika 60% ˂ x ≤ 75%; kurang jika 55% ˂ x ≤ 59%, sangat kurang jika 

≤ 54%. Dari data perhitungan pada ketiga aspek pada validasi instrumen mengenai 

angket dapat dinyatakan bahwa pada aspek petunjuk mendapatkan persentase 

sebesar 81% dengan kategori sangat baik, aspek cakupan mendapatkan persentase 

81% dengan kategori sangat baik, dan aspek bahasa mendapatkan persentase 

sebesar 75% dengan kategori sangat baik. Dengan demikian diperoleh jumlah total 

keseluruhan aspek sebesar 79% dengan kategori instrumen angket sangat baik. 

3.Validitas Lembar Observasi 

Lembar observasi juga digunakan untuk menjaring kemampuan literasi 

sains mahasiswa. Lembar observasi ini akan dilakukan validitas isi (content 

validity) oleh dosen ahli pendidikan (validator) dan validitas kriteria (criteria 

related validity). 

Secara teknis pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan 

kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator 



 

sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang 

telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi itu maka pengujian validitas 

dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sedangkan untuk validitas 

kriteria yaitu dengan cara mencari frekuensi kemunculan kemampuan literasi 

sains dalam bentuk persentase. Data yang diperoleh berupa daftar cek pada 

lembar observasi yang dihitung, kemudian dipersentasekan.
33 

    
                                                          

                                     
 

Tabel 3.7. 

Klasifikasi Indeks Kemampuan Literasi Sains 

Tingkat Penguasaan Predikat 

86 - 100% Sangat Baik 

76 - 85% Baik 

60 – 75% Cukup 

55 – 59% Kurang 

≤ 54% Kurang Sekali 

Sumber : Ngalim Purwanto dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik     

Evaluasi Pengajaran. 

 

Tabel 3.8. 

Hasil Validasi Ahli terhadap Instrumen 

Lembar Observasi 

 

No 
Aspek 

Persentase 

Keidealan 
Kategori 

1 Aspek Petunjuk 35% Sangat Baik 

2 Aspek Cakupan 44% Sangat Baik 

3 Aspek Bahasa 63% Sangat Baik 

Total Aspek 74% Sangat Baik 
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Hasil penilaian ahli dikatakan sangat baik jika x ˃86%; baik jika 

76%˂ x ≤ 85%; cukup jika 60% ˂ x ≤ 75%; kurang jika 55% ˂ x ≤ 59%, 

sangat kurang jika ≤ 54%. Dari data perhitungan pada ketiga aspek pada 

validasi instrumen mengenai lembar observasi dapat dinyatakan bahwa pada 

aspek petunjuk mendapatkan persentase sebesar 81% dengan kategori sangat 

baik, aspek cakupan mendapatkan persentase 81% dengan kategori sangat 

baik, dan aspek bahasa mendapatkan persentase sebesar 75% dengan 

kategori sangat baik. Dengan demikian diperoleh jumlah total keseluruhan 

aspek sebesar 79% dengan kategori instrumen lembar observasi sangat baik. 

 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji tingkat signifikasi dari suatu 

soal yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen ini dihitung menggunakan 

bantuan program analisis butir soal ANATES. Untuk menentukan kriteria 

reliabilitas suatu tes digunakan kriteria sebagai berikut : 

 

Tabel 3.9. 

Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Keterangan 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,70 Cukup 

0,71 – 0,90 Tinggi 

0,91 – 0,100 Sangat Tinggi 

 



 

 Hasil dari uji coba terhadap 15 butir soal dengan meggunakan program 

ANATES (lampiran) diperoleh hasil reliabilitas tes sebesar 0,83 untuk soal 

kemampuan literasi sains dengan kriteria tinggi.  

d. Uji Tingkat Kesukaran 

Tes tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sukar. Sebuah tes (item) yang 

terlalu mudah dan dapat dijawab oleh semua anak bukanlah merupakan item 

yang baik. Begitu juga item soal yang terlalu sukar sehingga tidap dapat 

dijawab semua oleh anak juga bukan item yang baik. Jadi item yang baik 

adalah yang mempunyai derajat kesukaran tertentu.
34

 

Uji tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui apakah butir 

soal tergolong sukar, sedang atau mudah dihitung menggunakan bantuan 

program analisis butir soal ANATES. Kriteria tingkat kesukaran suatu soal 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

                            Tabel 3.10. 

Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Besaran (P) Kategori Soal 

P < 0,30 Terlalu Sukar 

0,30 ≤ p ≤ 0,70 Cukup/sedang 

P > 0,70 Terlalu Mudah 

    Sumber : Anas Sudjana dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan 

Taraf kesukaran  tes multiple choice dihitung menggunakan program analitis 

butir soal ANATES. Hasil perolehan taraf kesukaran untuk soal-soal kemampuan 

literasi sains semua berada dalam kriteria sedang yang berjumlah 15 soal.  
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e. Uji Daya Pembeda 

 Daya beda berfungsi menganalisis kemampuan butir soal dalam membdakan 

kelompok mahasiswa yang memiliki kemampuan pandai dengan kelompok 

mahasiswa yang kurang pandai. Uji daya pembeda soal dilakuakan untuk 

mengetahui sejauh mana tiap butir soal mampu membedakan kemampuan 

antara mahasiswa kelompok atas dengan mahasiswa kelompok bawah, dan 

dihitung menggunakan bantuan program analisis butir soal ANATES. Kriteria 

daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.11. 

Kriteria Daya Pembeda 

Indeks Daya Beda Kriteria 

0,00 – 0,19 Jelek (poor) 

0,20 – 0,39 Cukup (Satisfactory) 

0,40 – 0,69 Baik (good) 

0,70 – 1,00 Baik Sekali (Excellent) 
 

 

Daya pembeda tes multiple choice yang berjumlah 15 soal dihitung 

menggunakan program analisis butir soal ANATES. Memperoleh hasil berupa 

kriteria cukup berjumlah 2 soal (3 dan 12), kriteria baik berjumlah 4 soal (4, 5, 

6, dan 9), dan kriteria baik sekali berjumlah 5 soal (7, 10, 11, 13, dan 15). 

Tabel 3.12. 

Daya Pembeda Butir Soal 

No butir 

soal 

Kemampuan Literasi Sains 

Indeks DP (%) Kriteria 

1. 62,50 Baik 

2. 62,50 Baik 

3. 37,50 Cukup 

4. 50,00 Cukup 

5. 50,00 Cukup 



 

6. 50,00 Cukup 

7. 75,00 Baik Sekali 

8. 62,50 Baik 

9. 50,00 Cukup 

10. 75,00 Baik Sekali 

11. 75,00 Baik Sekali 

12. 25,00 Cukup 

13. 87,50 Baik Sekali 

14. 62,50 Baik 

15. 87,50 Baik Sekali 
 

 

 

f. Kualitas Pengecoh   

Suatu soal dikatakan memiliki daya pengecoh yang baik jika 

pengecohnya dipilih secara merata oleh mahasiswa yang menjawab salah. 

Sebaliknya, suatu soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak 

merata. Pengecoh dianggap baik jika jumlah peserta didik yang memiliki 

pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. 

    
       

          
 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kualitas pengecoh dari 15 soal uji 

coba, diperoleh hasil pengecoh dari setiap soal berfungsi dengan indeks 

pengecoh baik. Kualitas pengecoh dalam penelitian ini dihitung menggunakan 

bantuan program analisis butir soal ANATES. Berikut hasil perhitungan 

kualitas pengecoh soal pada instrumen setelah di uji coba. 

Tabel 3.13. 

Kualitas Pengecoh 

No 

Butir 

Soal 

Kemampuan Literasi Sains 

A B C D E 

1 4+ 2+ 18** 4+ 2+ 

2 1- 18** 6-- 0-- 5- 



 

3 18** 2+ 1- 4+ 5- 

4 3++ 0-- 20** 3++ 4- 

5 6-- 17** 3++ 2+ 2+ 

6 2++ 1- 3++ 20** 4- 

7 7- 2- 4++ 3+ 14** 

8 4++ 2++ 2- 6+ 14** 

9 6-- 0-- 3++ 4++ 17** 

10 19** 3++ 1- 4+ 3++ 

11 19** 4+ 1- 3++ 3++ 

12 6- 0-- 16** 4++ 4++ 

13 5- 1- 18** 1- 5- 

14 4++ 4++ 5++ 11** 6+ 

15 6++ 2- 4++ 13** 5++ 

Keterangan :  

**  : Kunci Jawaban ++  : Sangat Baik 

+  : Baik   -  : Kurang Baik 

--  : Buruk  ---  : Sangat Buruk 

 

c. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu 

atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data, 

selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Bila berdasarkan data yang dapat 

dikumpulkan secara berulang-ulang ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis 

tersebut berkembang menjadi teori. 

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, 

sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing / verivication. 



 

 

a. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Reduksi data yaitu kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus 

masalah. Dimana data yang tidak diperlukan tidak dipergunakan. Dalam 

penelitian ini, setelah terkumpul data-data dari teknik pengambilan data 

berupa wawancara, observasi, angket, dan tes selanjutnya peneliti mereduksi 

data dengan cara mengkategorikan data yang termasuk hasil wawancara, 

observasi, angket, dan tes. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu kegiatan 

yang mengacu pada proses pemilihan dan pengidentifikasi data. 

b. Data Display ( Penyajian Data ) 

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah menyajikan/ 

menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias berupa 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Cara penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan uraian singkat / 

teks yang bersifat naratif. 

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mereduksi data dan 

mengelompokkan data-data berdasarkan klasifikasi teknik pengumpulan 

data meliputi wawancara, observasi, angket, dan tes, selanjutnya peneliti 

menyajikan data tersebut secara naratif. 

 

 

 



 

 

c. Conclusion Drawing ( Verification ) 

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru 

yang belum pernah ada sebelumnya.Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau 

teori. 

Data yang diperoleh setelah melakukan tes dan hasil angket adalah 

berupa data kuantitatif, maka dilakukanlah penganalisaan kembali pada data 

tersebut. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

Beberapa data yang didapatkan secara kualitatif akan dikonversikan ke dalam 

penskoran kuantitatif dengan jalan sebagai berikut : 

a. Tes 

Tes ini berfungsi untuk megukur kemampuan literasi sains yang 

dimiliki mahasiswa. Jawaban mahasiswa akan dinilai sesuai dengan 

rubrik penilaian yang telah dibuat yang kemudian akan dibuat 

persentasenya dengan rumus sebagai berikut : 

NP = 
 

  
 × 100 

Keterangan :  

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 



 

R = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 =  bilangan tetap 

 

Nilai hasil konversi akan ditafsirkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3.14. 

Klasifikasi Indeks Kemampuan Literasi Sains 

Tingkat 

Penugasan 
Nilai Huruf Bobot Predikat 

86 – 100% A 4 Sangat baik 

76 – 85% B 3 Baik 

60 – 75% C 2 Cukup 

55 – 59% D 1 Kurang 

≤      54% 
TL 0 

Kurang 

sekali 

Sumber : Ngalim Purwanto dalam buku Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 
Pengajaran. 

 

b. Angket 

Angket dibuat berdasarkan aspek yang ingin diketahui dalam 

kemampuan literasi sains yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil angket 

kemudian akan dijumlah untuk setiap kategori. Hasil angket akan dihitung 

persentasenya menggunakan rumus : 

NP = 
 

  
 × 100 

Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 =  bilangan tetap 

 



 

Nilai hasil konversi akan ditafsirkan dengan menggunakan tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.16. 

Klasifikasi Indeks Kemampuan Literasi Sains 

Tingkat 

Penugasan 
Nilai Huruf Bobot Predikat 

86 – 100% A 4 Sangat baik 

76 – 85% B 3 Baik 

60 – 75% C 2 Cukup 

55 – 59% D 1 Kurang 

≤      54% TL 0 Kurang sekali 

Sumber : Ngalim Purwanto dalam buku Prinsip-prinsip dan Teknik 
Evaluasi Pengajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UIN Raden Intan Lampung pada program studi 

Pendidikan Biologi tahun pelajaran 2017/2018 bulan November 2017, yang sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati dengan sasaran/subjek penelitian. Hasil 

penelitian diperoleh melalui penyebaran instrumen yang bertujuan untuk memperoleh 

data mengenai tingkatan kemampuan literasi sains mahasiswa program studi 

pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Hasil penyebaran instrumen angket 

dijadikan sebagai analisis awal untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan 

literasi sains mahasiswa program studi Pendidikan Biologi yang kemudian diuji 

cobakan dengan pemberian tes berupa soal PISA.  

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester I sebanyak 28 

orang yang diambil dari populasi seluruh mahasiswa program studi pendidikan 

Biologi berjumlah 8 kelas yang terdiri dari 273 mahasiswa. Maka diperoleh data hasil 

penelitian yang terdiri dari : 

1. Hasil Angket 

Rekapitulasi hasil angket tiap aspek kompetensi literasi sains beserta 

presentasenya dapat dilohat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.1. 

Diagram Hasil Rekapitulasi Angket Kemampuan Literasi Sains 

 

Pada gambar 4.1 diperoleh hasil angket respon mahasiswa mengenai 

kemampuan literasi sains ini memperlihatkan hasil dari aspek konteks yaitu 

sebesar 76% dengan kategori baik, pada aspek konten yaitu sebesar 77% dengan 

kategori baik dan pada aspek kompetensi/proses sebanyak 89% dengan kategori 

sangat baik.  

2. Hasil Tes 

Rekapitulasi data hasil tes tiap aspek kemampuan literasi sains beserta 

persentasenya pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.2. 

Diagram Hasil Rekapitulasi Tes Kemampuan Literasi Sains 

 

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa hasil dari aspek konteks 

mendapatkan rata-rata persentase sebesar 23% dengan kategori kurang sekali. 

Kemudian pada aspek konten medapatkan rata-rata persentase sebesar 37% 

dengan kategori kurang sekali, dan pada aspek kompetensi/proses mendapatkan 

rata-rata persentase sebesar 47% dengan kategori kurang sekali. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menggunakan instrumen angket respon mahasiswa, dan tes 

mengenai kemampuan literasi sains mahasiswa. Setelah data diperoleh dengan 

lengkap dari 28 mahasiswa program studi Pendidikan Biologi kelas B semester I 

UIN Raden Intan Lampung, kemudian data tersebut dianalisis melalui beberapa 

tahapan dan selanjutnya akan peneliti bahas pada masing-masing aspek kemampuan 

literasi sains. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hasil Tes Kemampuan Literasi Sains

Aspek Konteks

Aspek Konten

Aspek

Kompetensi/Proses



 

Kegiatan yang pertama yaitu mahasiswa diberikan instrumen berupa 

angket respon untuk mengetahui kemampuan literasi sains dan kegiatan 

kedua yaitu mahasiswa diberikan instrumen tes tertulis. Instrumen angket 

tersebut terdiri dari 23 pernyataan, yang masing-masing terdiri dari 3 aspek 

kemampuan literasi sains, dan instrumen tes tertulis berupa soal PISA yang 

terdiri dari 15 soal multiple choice. 

1. Aspek Konteks 

Untuk mengetahui aspek konteks yang terdapat pada kemampuan 

literasi sains, peneliti menggunakan instrumen berupa angket respon 

mahasiswa dan  tes tertulis berupa soal PISA. Indikator aspek konteks adalah 

mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid. Dari hasil angket respon yang 

terdiri dari 5 pernyataan memperoleh hasil baik sebesar 76%. 

Aspek konteks dalam tes multiple choice terdapat 6 butir pertanyaan 

yang terdiri dari pertanyaan no 1, 2, 5, 9, 10 dan 11 dengan kriteria/tingkat 

kesukaran sedang. Mahasiswa yang dapat menjawab dengan tepat pertanyaan 

no 1 sebanyak 12 responden, sedangkan yang menjawab kurang tepat yaitu 

sebanyak 16 responden. Pertanyaan no 2, mahasiswa yang dapat menjawab 

dengan tepat yaitu sebanyak 4 responden, sedangkan yang menjawab kurang 

tepat yaitu sebanyak 24 responden. Pertanyaan no 5, mahasiswa yang dapat 

menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 4 responden, sedangkan yang 

menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 24 responden. Pada pertanyaan no 9, 

mahasiswa yang dapat menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 5 responden, 



 

sedangkan yang menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 23 responden. 

Pertanyaan no 10, mahasiswa yang dapat menjawab dengan tepat yaitu 

sebanyak 4 responden, sedangkan yang menjawab kurang tepat yaitu 

sebanyak 24 responden. Pertanyaan no 11, mahasiswa yang dapat menjawab 

dengan tepat yaitu sebanyak 8 responden, sedangan yang menjawab kurang 

tepat yaitu sebanyak 20 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 13%, 27%, 

17%, dan 13% mahasiswa belum mampu mengidentifikasi pendapat ilmiah 

yang valid. Pada aspek konteks, bentuk soal yang di berikan yaitu berkriteria 

sedang. Total keseluruhan persentase–persentase tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa program studi Pendidikan Biologi belum mampu 

mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid. Sedangkan mahasiswa dituntut 

untuk mengidentifikasi suatu pendapat berdasarkan bukti-bukti yang telah 

ada. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, rata-rata kemampua 

literasi sains untuk aspek konteks tergolong masih rendah. Aspek selanjutnya 

yang akan peneliti bahas yaitu aspek konten. 

2. Aspek Konten 

Aspek konten terdiri dari 5 indikator yaitu : 1. melakukan penelusuran 

literatur yang efektif, 2. memahami elemen-elemen dalam desain penelitian, 

3. membuat grafik secara tepat dari data, 4. memecahkan masalah 

menggunakan keterampilan kuantitatif, termasuk statistik dasar, 5. 

memahami dan menginterpretasikan statistik dasar. Instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui aspek konten sama halnya dengan aspek 



 

konteks. Pada angket respon mahasiswa, aspek konten terdiri dari 16 

pernyataan yang terbagi ke dalam 5 indikator tersebut dan mahasiswa 

memperoleh hasil kategori baik (77%).  

Kegiatan yang kedua yaitu mahasiswa diberikan instrumen tes tertulis 

berupa soal PISA yang terdiri dari 15 soal multiple choice. Aspek konten 

dalam tes multiple choice terdapat 8 butir pertanyaan yang terdiri dari 

pertanyaan no 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 dan 15. Untuk pertanyaan no 3 sebanyak 4 

responden yang mampu menjawab dengan benar, sedangkan yang menjawab 

kurang tepat yaitu sebanyak 24 responden. Pertanyaan no 4, mahasiswa yang 

dapat menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 7 responden, sedangkan yang 

menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 21 responden. Indikator pada butir 

soal no 3 dan no 4 adalah melakukan penelusuran literatur yang efektif, dari 

hasil yang diperoleh sebesar 13% dan 23% responden belum mampu 

menguasai indikator tersebut. Pertanyaan no 6, mahasiswa yang dapat 

menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 17 responden, sedangkan yang 

menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 11 responden. Pada pertanyaan no 7, 

mahasiswa yang dapat menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 25 responden, 

sedangkan yang menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 3 responden. 

Pertanyaan no 8, mahasiswa yang dapat menjawab dengan tepat yaitu 

sebanyak 5 responden, sedangkan yang menjawab kurang tepat yaitu 

sebanyak 23 responden. Indikator pada butir soal no 8 adalah memahami 

elemen-elemen dalam desain penelitian, sebanyak 17% mahasiswa yang 



 

mampu menguasai indikator tersebut. Pertanyaan no 12, mahasiswa yang 

dapat menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 2 responden, sedangan yang 

menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 26 responden. Persentase mahasiswa 

yang mampu menjawab soal indikator memecahkan masalah menggunakan 

keterampilan kuantitatif termasuk statistik dasar sebesar 7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum mampu menguasai 

indikator tersebut. Pada pertanyaan no 13, mahasiswa yang dapat menjawab 

dengan tepat yaitu sebanyak 14 responden, sedangkan yang menjawab 

kurang tepat yaitu sebanyak 14 responden. Pertanyaan no 15, mahasiswa 

yang dapat menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 2 responden, sedangkan 

yang menjawab kurang tepat yaitu sebanyak 26 responden. Indikator pada 

soal no 15 yaitu memahami dan menginterpretasikan statstik dasar, 

mahasiswa yang mampu menjawab dengan tepat yaitu sebanyak 7% yang 

menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa belum mampu menguasai 

indikator tersebut. Pada aspek konteks, bentuk soal yang di berikan yaitu 

berkriteria sedang. Total persentase-persentase tersebut menunjukkan bahwa 

mahasiswa belum mampu memecahkan masalah menggunakan ketrampilan 

kuantitatif, termasuk statistik dasar, serta belum mampu memahami dan 

menginterpretasikan statistik dasar.  

Kebanyakan mahasiswa tidak dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan pada indikator melakukan penelusuran literatur yang efektif (no 

3), indikator memahami elemen-elemen dalam desain penelitian (no 8) 



 

banyak mahasiswa yang belum mengerti mengenai soal memahami elemen 

dalam desain penelitian. Hal ini dikarenakan mereka masih belum paham apa 

saja elemen dalam desain penelitian itu, indikator memecahkan masalah 

menggunakan keterampilan kuantitatif, termasuk statistik dasar (no 12) dan 

indikator memahami dan mengintrepretasikan statstik dasar (no 15). 

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, rata-rata kemampua literasi 

sains untuk aspek konten tergolong masih rendah. Aspek selanjutnya yang 

akan peneliti bahas yaitu aspek kompetensi/proses. 

3. Aspek Kompetensi/Proses 

Aspek kompetensi/proses terdiri dari indikator berupa melakukan 

inferensi, prediksi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data kuantitatif. 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui aspek kompetensi/proses sama 

halnya dengan aspek sebelumnya. Pada angket respon mahasiswa 

memperoleh hasil kategori sangat baik ( 89%). Kegiatan yang kedua yaitu 

mahasiswa diberikan instrumen tes tertulis berupa soal PISA yang terdiri dari 

15 soal multiple choice. Aspek kompetensi/proses dalam tes multiple choice 

terdapat 1 butir pertanyaan yaitu no 14, mahasiswa yang mampu menjawab 

dengan benar sebanyak 47%, mahasiswa yang menjawab dengan tepat yaitu 

sebanyak 14 responden, sedangkan yang menjawab kurang tepat yaitu 

sebanyak 14 responden. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, 

diketahui bahwa kemampuan literasi sains mahasiswa pada aspek 



 

kompetensi/proses tergolong masih rendah dan memperoleh hasil kurang 

sekali (47%). 

Secara keseluruhan literasi sains mahasiswa program studi Pendidikan 

Biologi pada aspek konteks, konten, maupun kompetensi/proses masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tes kemampuan literasi sains pada 

aspek konteks memperoleh hasil sebesar 23%, pada aspek konten diperoleh 

hasil sebesar 37%, dan pada aspek kompetensi/proses memperoleh hasil 

sebesar 47%. 

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain yaitu 

mahasiswa hanya sebagian yang mampu memahami konsep dan yang lainnya 

hanya memahami sebatas teori. Selain itu, kurangnya motivasi belajar, latar 

belakang pendidikan mahasiswa berasal dari jurusan selain IPA, fasilitas 

yang kurang memadai, dan belum lengkapnya alat serta bahan yang 

disediakan di ruang laboratorium yang menyebabkan kemampuan aplikatif 

mahasiswa rendah. Hal ini juga mempengaruhi rendahnya pemahaman 

konsep mahasiswa. 

Berdasarkan hasil analisis kemampuan literasi sains mahasiswa 

program studi pendidikan Biologi maka perlu diadakan pembelajaran yang 

dapat melatih keterampilan-keterampilan proses sains sehingga siswa terbiasa 

melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan literasi sains 

diantaranya yaitu mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, memberikan 

penjelasan fenomena secara ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah. 



 

Berkaitan dengan kemampuan literasi sains yang rendah, maka para 

pengajar dihimbau agar mulai memperkenalkan dan membelajarkan dengan 

menggunakan berbagai strategi yang beraspek literasi sains, antara lain yaitu 

membelajarkan materi melalui eksperimen yang dapat merangsang berpikir 

tingkat tinggi,
35

 memberikan latihan soal-soal tentang literasi sains. Namun 

pada kenyataan di lapangan, masih banyak para tenaga pendidik yang 

menggunakan metode pembelajaran tidak beraspek pada literasi sains. 

Memang pada dasarnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung khususnya 

program studi pendidikan Biologi masih belum menerapkan sistem 

pembelajaran berbasis literasi sains. 

Menurut beberapa peneliti yang terdahulu, beberapa faktor yang 

mempengaruhi literasi sains antara lain yaitu, faktor internal dan fator 

eksternal. Faktor internal diantaranya adalah faktor individual, dimana salah 

satunya yaitu motivasi berprestasi, dan faktor eksternal dantaranya yaitu 

faktor sosial, diantaranya yaitu distribusi pendapatan negara dan latar 

belakang mahasiswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

Kemampuan literasi sains mahasiswa program studi pendidikan Biologi UIN 

Raden Intan Lampung tergolong masih rendah pada aspek konteks, aspek konten, 

maupun aspek kompetensi/proses. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu mahasiswa hanya sebagian yang mampu memahami konsep dan 

yang lainnya hanya memahami sebatas teori, kurangnya motivasi belajar, kebanyakan 

mahasiswa berasal dari jurusan selain IPA, fasilitas yang kurang memadai, belum 

lengkapnya alat dan bahan yang disediakan di ruang laboratorium yang menyebabkan 

kemampuan aplikatif mahasiswa rendah, pemahaman konsep mengenai sains rendah, 

dan kebanyakan mahasiswa hanya paham teori yang bersifat hafalan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran-saran kepada 

beberapa pihak yaitu : 

1. Bagi dosen 

a. Dosen dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran sebaiknya 

menggunakan metode berbasis sains. 
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b. Ketua jurusan program studi pendidikan Biologi sebaiknya 

mencanangkan suatu program berupa latihan tes literasi sains agar 

mereka terbiasa dengan soal-soal yang diberikan oleh PISA. 

 

2. Bagi Peneliti Lain 

a. Kepada peneliti lain jika ingin melakukan penelitian mengenai 

kemampuan literasi sains hendaknya melakukan pengujian tes 

terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kemampuan literasi sains, 

lalu dibuktikan dengan menggunakan angket. 

b. Hendaknya meneliti hanya pada mahasiswa yang berasal dari 

background  jurusan IPA saja. 

3. Kendala yang peneliti alami pada saat melaksanakan penelitian antara lain 

yaitu biaya, waktu dan tempat untuk melakukan penelitian mengingat 

penelitian ini dilaksanakan pada saat jam kosong. 
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