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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN LKPD TERINTEGRASI NILAI ISLAMI 

PADA PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI SAINS PESERTA DIDIK 

OLEH 

SUSANTI 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas dan pengaruh dari 

penggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan literasi sains peserta didik. sampel penelitian ini adalah kelas 

VII.C diambil melalui teknik simple random sampling. Penelitian ini menggunakan 

penelitian pre experiment,  desain yang digunakan dalam penelitian adalah one group 

pretest-postest design. Data dianalis dengan menggunkan gain ternormalisasi (N-

Gain) menggunakan program Microsoft Exel yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik. Selanjutnya data di uji statistik 

terhadap nilai pretest dan posttest peserta didik dengan melakukan uji normalitas, 

homogenitas, dan Uji-T (paired sample test) dengan menggunakan program spss 18.  

Hasil rata-rata nilai N-gain yang diperoleh sebesar 0,45 % dan berada dalam kategori 

sedang. Hasil uji statistik menunjukan taraf signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 

𝛼 = 0,05 (sign < 0,05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat 

perbedaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan LKPD terintegrasi nilai 

Islami dalam pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan 

literasi sains peserta didik pada aspek kompetensi dan pengetahuan pada materi 

pencemaran lingkungan.  

kata kunci : LKPD terintegrasi nilai Islami, Problem Based Learning, Literasi sains, 

pencemaran lingkungan 
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MOTTO 

                                  

                     

Artinya : 

― Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1) Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah (2)  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap 

manusia karena dengan pendidikan manusia dapat belajar dengan baik dan dapat 

mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia melalui proses 

pembelajaran yang teratur sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
1
Pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai 

mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan 

menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia.
2
 

Allah berfirman dalam ayat Al-quran 

                                      

Artinya : Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.(An Nahl: 43) 

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya pendidikan, manusia yang 

berpendidikan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak 

berpendidikan. Allah SWT mengistimewakan bagi orang yang beriman dan 

berilmu.
3
 

                                                             
1
 Rahma Diani, ‗Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbentuk LKS Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Peserta Didik Kelas XI SMA Perintis 1 Bandar Lampung‘, 5.April (2016), 83–93 

<https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v5i1.108>. 
2
 Rijal Firdaos, ‗Orientasi Pedagogik Dan Perubahan Sosial Budaya Terhadap Kemajuan Ilmu 

Pendidikan Dan Teknologi‘, 6 (2015), 106–17. 
3
 Rahma Diani, Op.cit, h. 2.  
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Membuat sebuah keputusan untuk terus berinovasi dalam pembelajaran 

merupakan pilihan yang harus dipilih oleh semua pendidik
4
 karena dalam dunia 

pendidikan, guru adalah komponen yang berpengaruh dalam suatu proses 

pembelajaran. Guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang membuat 

peserta didik tidak merasa bosan. Kebutuhan guru terhadap mtode dan media 

pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menunjang keaktifan dan kreativitas 

peserta didik.
5
 Alternatif yang dapat dilakukan seorang pengajar adalah membuat 

sebuah media pembelajaran yang menarik. Salah satu keberhasilan dalam 

pembelajaran sangat bergantung pada penggunaan sumber belajar atau media 

yang digunakan selama proses pembelajaran.
6
 

Salah satu media pembelajaran yang dapat dibuat yaitu lembar kegiatan 

peserta didik (LKPD). Pemilihan LKPD didasarkan karena LKPD dapat dibuat 

sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), 

didalam LKPD  juga disajikan materi secara ringkas, latihan soal, dan percobaan 

sederhana. Pernyataan Widjajanti bahwa materi dalam LKPD disajikan secara 

ringkas, kegiatan dalam LKPD dapat mengembangkan keterampilan berpikir, 

menekankan proses untuk menemukan konsep serta melibatkan siswa secara 

                                                             
4
 Ardian Asyhari and Rahma Diani, ‗Pembelajaran Fisika Berbasis WEB Enhaced Course: 

Mengembangkan Web-Blogs Pembelajaran Fisika Dasar 1‘, 4.1 (2017), 13–25. 
5
 Ardian Asyhari and Risa Hartati, ‗Implementasi Pembelajaran Fisika SMA Berbasis Inkuiri 

Terbimbing Terintegrasi Pendidikan Karakter Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Cahaya Dan Optika‘, 4.1 (2015), 37–49. 
6
  Nourma dalam Arifatun Nisa, Sudarmin and Samini, ‗Efektivitas Penggunaan Modul 

Terintegrasi Etnois Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Literasi Sains‘, 4.3 

(2015), 1049–56. 
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 aktif misalnya melalui diskusi, latihan soal, pengamatan dan percobaan 

sederhana.
7
 LKPD yang dibuat merupakan petunjuk untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dan menuntun peserta didik dalam memahami ilmu pengetahuan 

melalui berbagai sajian dan petunjuk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai.
8
 LKPD juga dapat digunakan sebagai pengarah peserta didik dalam 

belajar selain itu LKPD juga dapat digunakan untuk mengukut seberapa jauh 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi. 
9
Tujuan penting bagi 

pendidik, terutama yang masuk Pendidikan postsecondary, mengajarkan 

keterampilan penting kepada siswa itu akan memungkinkan mereka menjadi 

pelajar seumur hidup.
10

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA di SMP 

Negeri 1 Kotaagung Timur bahwa dalam pembelajaran sudah menggunakan 

LKPD tetapi hanya pada bab tertentu saja, LKPD yang dibuat pun tidak 

terintegrasi nilai Islam, dalam penggunaan LKPD pun tidak merata ke seluruh 

peserta didik masih ada peserta didik yang tidak ikut dalam kegiatan diskusi 

menggunakan LKPD hanya sebagian peserta didik saja yang mengikuti kegiatan 

                                                             
7
 Fitrianingsih Rahmatika and Siti Alimah, ‗Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Search, 

Solve, Create, and Share Pada Praktikum Mandiri Materi Molusca Dan Artfproda‘, 3.3 (2014), 330–

370. 
8
 Friska Cahyati and Nyoto Suseno, ‗Pengembangan LKS Materi Listrik Statis Berorientasi NIlai 

Al-Qur‘an Untuk Siswa Kelas IX Sekolah Muhammadiyah‘, 3.2 (2015), 1–5. 
9
 Butler & Mc.Munn dalam Cahyati and Suseno, h. 3. 

10
 Irina I Holden, ‗Science Literacy and Lifelong Learning in the Classroom : A Measure of 

Attitudes among University Students Science Literacy and Lifelong Learning in the Classroom : A 

Measure of Attitudes among University Students‘, 2010, 37–41 

<https://doi.org/10.1080/01930821003635002>. 
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dengan baik, sehinggan tidak semua peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.
11

  

Pemecahan masalah diatas dapat disiati dengan mengubah pola pembelajaran 

menjadi Student Center, artinya peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran, 

salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan pola Student Centered adalah 

Problem Based Learning (PBL). Ada beberapa model pembelajaran yang cocok 

dengan pembelajaran Student Centered diantaranya peer discussion, peer 

teaching, problem based learning, team based learning, dan inquiry-based 

learning.
12

 Model PBL ini merupakan model pembelajaran berbasis 

masalahndisekitar lingkungan, yang cocok diterapkan dibandingkan dengan 

model konvensional. PBL merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang 

berorientasi pada masalah dunia nyata.
13

 Hasil penelitian Afolabi, menyatakan 

bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model problem based learning di bandingkan dengan model 

konvensional.
14

 

Sehingga model PBL ini sangat cocok diterapkan dalam Pembelajaran IPA, 

pembelajaran IPA atau yang dikenal dengan sains akan lebih menarik jika di 

                                                             
11

 Hasil Wawancara guru mata pelajaran  IPA Masnoni di SMPN 1 Kotaagung Timur, 22 Januari 

2018. 
12

 Brickman dalam Aditya Rakhmawan, Agus Setiabudi, and Ahmad Mudzakir, ‗Perancangan 

Pembelajaran Literasi Sains Berbasis Inkuiri Pada Kegiatan Laboratorium‘, 1.1 (2015), 143–52. 
13

 Rusman dalam Rizka Hasmi Nasution and Ridwan A Sani, ‗Analisis Perangkat Pembelajaran 

Fisika Berbasis Model Problem Based Learning‘, 5.2 (2016), 92–95. 
14

 Afolabi dalam Rizka Hasmi Nasution and Ridwan A Sani, h. 2. 
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Integrasikan dengan Nilai Islami. Karena Agama Islam merupakan Agama yang 

sempurna. Berdasarkan Al Quran, Islam adalah Agama yang sempurna dan 

paripurna dan integrasi Agama dan Sains adalah sebuah keniscayaan.
15

 Qur‘an 

hadits sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran tentang ayat-ayat al-

qur‘an dan hadits-hadits yang bersangkutan dengan alam jagat raya ini.16  Tak 

bisa dipungkiri, agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem 

nilai yang memuat norma-norma tertentu.
17

 Nilai-nilai yang terkandung dalam 

Alqur‘an tersebut salah satunya nilai-nilai Islam dimana nilai-nilai Islam ini 

merupakan landasan Islam yang sangat penting.
18

 Salah satu nilai Islam yang 

sangat penting adalah nilai Akhlak dalam kehidupan manusia.
19

 Nilai akhlak ini 

harus senantiasa ditanamkan kepada semua manusia termasuk peserta didik. 

Dalam penerapan nilai akhlak ini harus masuk dalam lembaga sekolah dan 

melibatkan semua unsur di lembaga tersebut.
20

 Pengaplikasian nilai akhlak 

menjadi enam kategori, yang menunjukkan rentang nilai-nilai etika yang 

diharapkan dalam kehidupan seorang muslim: akhlak kepada diri sendiri, akhlak 

kepada keluarga, akhlak kepada komunitas atau masyarakat, akhlak kepada 

                                                             
15

 Abdullah dalam Ardian Asyhari, ‗Literasi Sains Berbasis Nilai-Nilai Islam Dan Budaya 

Indonesia‘, 6.1 (2017), 137–48 <https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v6i1.1584>. 
16

 Heru Juabdin Sada, ‗Alam Semesta Dalam Perspektif AL- Qur‘an Dan Hadist‘, 7.November 

(2016), 259–76. 
17

 Arifin dalam Rijal Firdaos, ‗Aplikasi Analisis Faktor Konfirmatori Terhadap Sikap 

Keberagamaan Mahasiswa‘, 10.2 (2016), 359–80. 
18

 Deddy Ramdhani, ‗Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Agama Islam Di KMI 

Pondok Pesantren Darusy Syahadah Simo Boyolali‘, 2015. 
19

 Johairi, ‗Pendidikan Karakter Dalam Bingkai Pendidikan Islam: Studi Di Pondok Pesantren Al-

Halimy Sesela, Lombok Barat‘, 11.2 (2017), 111–28. 
20

 Abdul Hamid, ‗Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SMP Negeri 17 Kota Palu‘, 14.2 (2016), 195–206. 
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hewan, akhlak kepada lingkungan, dan akhlak kepada sang Maha Pencipta, Allah 

SWT. 
21

 Secara garis besar nilai Islam lebih menonjol dalam wujud nilai 

akhlak.
22

 Nilai akhlak terhadap lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada 

peserta didik sebagaimana bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai 

Khalifah dimuka bumi yang menerima amanat untuk menjaga dan 

memakmurkan bumi.
23

 Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah 

pemeliharaan terhadap lingkungan.
24

 Nilai-nilai keislaman sepertinya menjadi 

salah satu kekuatan yang dominan dalam kebutuhan hidup manusia pada abad 

ini.
25

 

Berdasarkan hasil pra survei di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur terjadi 

perilaku menyimpang di lingkungan sekolah seperti membuang sampah 

sembarangan, tidak menjaga kebersihan kelas, dan merusak tanaman. Rendahnya 

kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dikarenakan  akhlak terhadap 

lingkungan peserta didik rendah. Maka agar akhlak terhadap lingkungan dapat 

tercapai maka harus dilakukan pembiasaan dan pembinaan kesadaran ligkungan 

hidup dengan melakukan beberapa pendekatan seperti, pendekatan makro yaitu 

menyadarkan manusia bahwa manusia bertanggung jawab sebagai hamba Allah, 

pendekatan mikro yaitu membina peserta didik untuk bertanggung jawab 

                                                             
 
21

Al-Qardawi dalam Abdul Hamid, h. 3. 

 
22

 Rahmat, ‗Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendidikan Lingkungan Hidup‘, 2.1 (2004), 

23–43. 
23

 Marzuki, ‗Melestarikan Lingkungan Hidup Dan Mensikapi Bencana Alam Dalam Perspektif 

Islam‘, 1–15. 
24

 Ibid, h.2 
25

 Heru Juabdin Sada, ‗Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam‘, 8 (2017), 

213–26. 
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terhadap Negara dan lingkungan, pendekatan ekso yaitu membudayakan nilai 

kebenaran agama Islam dalam berbuat baik terhadap lingkungan agar tidak 

tercemar dan tetap berfungsi untuk kelangsungan hidup manusia.
26

 Berdasarkan 

pendekatan-pendekatan tersebut peneliti menawarkan media pembelajaran 

berupa LKPD terintegrasi nilai Islami yang didalam nya memuat pendekatan-

pendekatan tersebut. 

Model pembelajaran terpadu  merupakan salah satu model  implementasi 

dari sekolah tingkat SD/MI dan SMP. Pembelajaran terpadu adalah, suatu konsep 

atau tema yang dibahas dari berbagai aspek bidang kajian. Misalnya dalam 

bidang kajian IPA tentang tema lingkungan dapat dibahas dari sudut makhluk 

hidup dan proses kehidupan (biologi), energi dan perubahannya (fisika), materi 

dan sifatnya (kimia).
27

 Pembelajaran lingkungan dipelajari dalam pembelajaran 

IPA pada sub bab  pencemaran lingkungan. Pada saat ini pencemaran lingkungan  

menjadi masalah dalam kehidupan nyata yang memerlukan pemecahan masalah 

secara ilmiah kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup 

perlu ditanamkan kepada siswa.
28

 Pembelajaran IPA akan  lebih bermakna 

apabila dalam proses pembelajaran  menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar agar  terdapat kesinambungan antara materi dengan aktivitas kehidupan 

                                                             
  

26
 Rahmat, Op.cit, h 36-41 

27 Trianto dalam Ardian Asyhari and Helda Silvia, ‗Pengembangan Media Pembelajaran Berupa 

Buletin Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajaran IPA Terpadu‘, 5.April (2016), 1–13 

<https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v5i1.100>. 
28

 Glenco dan Raven dalam Jaka Afriana, Anna Permanasari, and Any Fitriani, ‗Penerapan Project 

Based Learning Terintegrasi STEM Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Ditinjau Dari Gender‘, 

2.2 (2016), 202–12. 
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sehari-hari di lingkungan tempat tinggal siswa. Maka literasi sains dapat 

digunakan dalam menerjemahkan fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari.
29

 Literasi sains sangat penting diterapkan untuk siswa SMP. Literasi 

sains dianggap sebagai hasil belajar kunci dalam pendidikan untuk usia 15 tahun 

bagi semua peserta didik, terlepas dari apakah peserta didik berminat untuk 

meneruskan pelajaran sains itu ataukah tidak setelah itu.
30

 Hal ini senada dengan 

pengertian PISA bahwa PISA adalah penilaian standar internasional mengenai 

kinerja anak berusia 15 tahun dalam matematika, sains, dan bacaan yang 

dikembangkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan 

(OECD).
31

Namun faktanya kemampuan literasi sains siswa rendah. Kemampuan 

literasi sains siswa Indonesia relatif dibawah rata-rata.
32

 Tabel 1.1 di bawah 

menunjukan bahwa kemampuan literasi sains Indonesia rendah. 

 Tabel 1.1 Data peringkat literasi sains Indonesia
33

 

Tahun Studi 
Skor rata-rata 

Indonesia 
Skor maksimum 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah 

Negara 

peserta studi 

2000 393 500 38 41 

2003 395 500 38 40 

2006 393 500 50 57 

2009 383 500 60 65 

2012 375 500 64 65 

Sumber: OECD (2012) & Suciati, et al. (2014) 

                                                             
29

 Arifatun Nisa, Sudarmin dan Samini, op. cit., h. 3. 
30

 Toharudin dalam Arifatun Nisa, Sudarmin dan Samini  Ibid., h. 2. 
31

 Andrew Mcconney and others, ‗Bridging the Gap ? A Comparative , Retrospective Analysis of 

Science Literacy and Interest in Science for Indigenous and Non ‐  Indigenous Australian Students 

Bridging the Gap ? A Comparative , Retrospective Analysis of Science Literacy and Interest in Sci‘, 

693.July 2016 (2017), 2016–35 <https://doi.org/10.1080/09500693.2010.529477>. 
32

 Meika, Suciati, and Puguh Karyanto, ‗Pengembangan Modul Berbasis Inquiry Lesson Untuk 

Meningkatkan Dimensi Konten Pada Literasi Sains Materi Sistem Pencernaan Kelas XI‘, 5.3 (2016). 
33

 Ardian Asyhari and Risa Hartati, ‗Profil Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa Melalui 

Pembelajaran Saintifik‘, 4.2 (2015), 179–91. 
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Rendahnya literasi sains siswa juga terjadi di SMPN 1 Kotaagung Timur. 

Berdasarkan data hasil analisis literasi sains siswa kelas VII.C yang diukur 

melalui tes soal uraian tentang  literasi sains diketahui bahwa kemampuan literasi 

sains peserta didik masih sangat rendah. Dapat dilihat pada table 1.2 berikut: 

 Tabel 1.2. Presentase kemampuan awal literasi sains peserta didik 

No 

 
Indikator Lietrasi Sains 

PresentasiKemampuan 

Literasi Sains 
Keterangan 

1 Pengetahuan Sains 22% 
Sangat 

Rendah 

2 Mengidentifikasi Isu Ilmiah 48% 
Sangat 

Rendah 

3 
Menjelaskan Fenomena 

Ilmiah 
44% 

Sangat 

Rendah 

4 Menggunakan Bukti Ilmiah 13% 
Sangat 

Rendah 

 

Berbagai penelitian sebelumnya yang mendukung untuk meningkatkan 

kemampuan literasi sains, seperti penelitian Arifatun  Nisa, Sudarmin dan Samini 

tahun 2015 yang berjudul, ―Efektivitas Penggunaan Modul Terintegrasi Etnois 

Dalam Pembelajaran Berbasisi Masalah Untuk Meningkatkan Literasi Sains 

Siswa‖.
34

 Kemudian penelitian Nadia Vienurillah dan Kusumawati Dwiningsih 

tahun 2016 yang berjudul  ―Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Berorientasi Literasi Sains pada Submateri faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Laju Reaksi‖.
35

 Beda penelitian dengan peneliti sebelumnya  bahwa pada 

penelitian ini LKS yang digunakan terintegrasi nilai islami dan model PBL.  

                                                             
34

 Arifatun Nisa, Sudarmin dan Samini, op. cit., h. 1. 
35

 Vienurillah Nadia and Dwiningsih Kusumawati, ‗Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Berorientasi Literasi Sains Pada Sub Materi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Reaksi‘, 5.2 

(2016), 258–63. 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

LKPD  materi pencemaran lingkungan terintegrasi nilai Islami dalam 

pembelajaran berbasis masalah terhadap literasi sains siswa. Berdasarkan latar 

belakang, maka peneliti mengadakan penelitian yang berjudul ―Efektivitas 

Penggunaan Lkpd Terintegrasi Nilai Islami Pada Pembelajaran Berbasis Masalah 

Untuk Meningkatkan Kemampuan  Literasi Sains Peserta Didik‖. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui masalah-masalah yang 

muncul dalam penelitian, yaitu : 

1. LKPD yang digunakan yaitu LKPD  konvensional  

2. Model pembelajaran masih berpusat pada tenaga pendidik 

3. Akhlak terhadap lingkungan rendah 

4. Kemampuan literasi  sains peserta didik rendah 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas makan peneliti membatasi 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Penggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis 

masalah untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik 

2. Nilai Islam yang terintegrasi pada LKPD ini adalah nilai akhlak terhadap 

lingkungan pada aspek menjaga lingkungan sekitar kelas. 

3. Domain literasi sains yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan sains dan kompetensi sains. 
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4. Pokok bahasan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pencemaran 

lingkungan 

5. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur kelas VII.C 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas peneliti merumuskan masalah yang 

akan dibahas yaitu: 

1. Apakah penggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran 

berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan  litearsi sains  peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur pada tema pencemaran 

lingkungan? 

2. Apakah penggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran 

berbasis masalah efektif  dalam meningkatkan kemampuan literasi sains 

peserta didik di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur pada tema pencemaran 

lingkungan?  

E. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan LKPD 

terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah terhadap 

litearsi sains  peserta didik di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur pada tema 

pencemaran lingkungan. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas penggunaan LKPD 

terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan litearsi sains  peserta didik di SMP Negeri 1 Kotaagung 

Timur pada tema pencemaran lingkungan. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami dalam pembelajaran berbasisi 

masalah bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang inovasi 

dalam pembelajaran IPA khususnya pada materi pencemaran lingkungan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru, digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang strategi  

pembelajaran dan media pemblejaran yang efektif untuk diterapkan. 

b. Bagi peserta didik, mampu meningkatkan literasi sains terkait pencemaran 

lingkungan, dan membuat peserta didik termotivasi dalam pembelajaran 

IPA. 

c. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademis atau rujukan referensi bagi para peneliti untuk 

melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang didefinisikan sebagai salah satu 

bentuk bahan ajar, yang berfungsi sebagai pendukung bahan ajar utama yang 

digunakan oleh pendidik
36

 berupa lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa.
37

 

Pedoman umum pengembangan bahan  ajar, lembar kegiatan siswa (student 

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa. 
38

Lembar kerja kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah 

untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan tugas tersebut haruslah jelas kompetensi 

dasar yang akan dicapai. LKPD bukan merupakan singkatan dari Lembar 

Kegiatan Peserta Didik  akan tetapi Lembar Kerja Peserta Didik, yaitu materi ajar 

yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan dapat 

mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam LKPD, siswa akan 

mendapatkan materi, ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi 

tersebut.
39

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa LKPD 

merupakan lembaran-lembaran yang berisi materi dan tugas yang harus di 

kerjakan oleh siswa baik secara mandiri ataupun kelompok. Selain tugas secara 

                                                             
36

 Fitrianingsih Rahmatika and Siti Alimah, ‗Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Search, 

Solve, Create, and Share Pada Praktikum Mandiri Materi Molusca Dan Artfproda‘, 3.3 (2014), 330–

37. 
37

 Friska Cahyati and Nyoto Suseno, ‗Pengembangan LKS Materi Listrik Statis Berorientasi NIlai 

Al-Qur‘an Untuk Siswa Kelas IX Sekolah Muhammadiyah‘, 3.2 (2015), 1–5. 
38

 Diknas dalam Meri Silviani, Pengembangan Lembar Kerja Siswa (Lks) Fisika Berbasis Digital 

Pada Pokok Bahasan Fluida Statis  Untuk Siswa Sma/Sederajat Kelas Xi Semester II ( IAIN Raden 

Intan Lampung, 2015),  h. 9 
39

 Belawati dkk dalam Meri Silviani, Ibid., 
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mandiri LKPD juga berisi beberapa percobaan sederhana untuk membantu proses 

pembelajaran. 

2. Manfaat LKPD 

LKPD sebagai bahan ajar berfungsi antara lain : 

1) Mempermudah siswa dalam memahami materi, 

2)  Mampu melatih kemandirian belajar siswa,  

3)  Lebih mengaktifkan siswa, dan 

4)  Memudahkan pelaksanaan pengajaran oleh pendidik.
40

 

Materi dalam LKPD disajikan secara ringkas, kegiatan dalam LKPD dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir, menekankan proses untuk menemukan 

konsep serta melibatkan siswa secara aktif misalnya melalui diskusi, latihan soal, 

pengamatan dan percobaan sederhana.
41

 

LKPD memberikan manfaat kepada guru yaitu mendapatkan bahan 

pembelajaran yang lebih mudah, memudahkan memberi tugas, mengetahui 

teknik, metode, dan pendekatan sekaligus untuk menjalankan proses 

pembelajaran. Sedangkan bagi siswa yaitu sebagai sarana belajar yang pasti, 

sebagai alat yang memudahkan dalam pembelajaran, mendalami bahan dan 

mengerjakan soal yang ada untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami 

                                                             
40

 Prastowo dalam Fitrianingsih Rahmatika, Op.Cit, h.2. 
41

 Widjajanti dalam  Fitrianingsih Rahmatika, Ibid., 
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materi. LKPD memiliki manfaat yang sangat besar dalam menunjang proses 

pembelajaran. 
42

 

Penggunaan media LKPD diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses 

pembelajaran: 

1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin 

lancar dan meningkatkan hasil belajar. 

2) Meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa 

sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan 

dan minatnya. 

3)  Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4) Siswa akan mendapatkan pengalaman yang sama mengenai suatu peristiwa 

dan memungkinkan terjadi nya interaksi langsung dengan lingkungan 

sekitar. 

3. Penyusunan dan Pengembangan LKPD 

Penyusunan LKPD harus mengacu pada beberapa kriteria, yakni tujuan 

penyusunannya, bahan ajar penyusunnya, kebutuhan siswa, dan prinsip 

penggunaannya. Sementara itu, untuk menyusun sebuah LKPD, guru bisa 

memulainya dengan melakukan kajian kurikulum, yakni dengan: 

a. Mengkaji KI, KD, indikator, dan materi yang akan diajarkan. 

b. Guru melakukan pemetaan bagian mana saja yang membutuhkan LKPD di 

dalam pembelajarannya. Guru harus jeli dalam mengkaji materi ajar apa saja 

yang membutuhkan dan memang sesuai dalam penggunaan LKPD, jangan 

sampai LKPD yang dibuat dalam rangka memudahkan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran, malah sebaliknya. 

c.  Menentukan judul LKPD yang dilanjutkan dengan menulis LKPD. 

d. Setelah LKPD selesai ditulis, kemudian menentukan alat penilaian LKPD, 

yang 
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LKPD dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan sebuah topik untuk mempersiapkan LKPD 

b.  Mengkonfirmasi LKPD 

c. Menyiapkan rancangan LKPD 

d. Mempertimbangkan masukan ahli yang diterima 

e. Merevisi LKPD sesuai dengan rekomendasi ahli 

f. Menerapkan LKPD sebagai studi percontohan
43

 

LKPD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKPD IPA berbasis PBL 

terintegrasi Nilai Islami  tema pencemaran lingkungan. LKPD yang dikembangkan 

sedikit berbeda karena dilakukan sedikit modifikasi yaitu dengan membuat LKPD 

berbasis PBL dengan Nilai Islami. 

B. Nilai – nilai Islami 

1. Pengertian Nilai Islam 

Nilai-nilai Islam adalah sekumpulan dari prinsip hidup yang saling terkait dan 

tidak dapat dipisahkan, yang mengajarkan manusia tentang cara yang seharusnya 

ditempuh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini.
44

 Selanjutnya Rahmat 

menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat dimensi tauhid, syariah, dan akhlak. 

Namun secara garis besar, nilai Islam lebih menonjol dalam wujud nilai akhlak.
45

 

 

 

 

2. Nilai Akhlak 
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Secara etimologi, pengertian akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi 

pekerti, tabiat, perangai, tingkah laku buatan, ciptaan. Adapun akhlak secara 

terminology mendefinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui 

pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya akhlak adalah gambaran tingkah laku 

dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari pengertian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia.  

Ruang lingkup Akhlak sebagai berikut, Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap 

manusia dan akhlak terhadap lingkungan, yang akan dibahas pada penelitian ini 

adalah akhlak terhadap lingkungan. 

1) Akhlak Terhadap Lingkungan  

Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti watak, budi pekerti, 

karakter, keperwiraan, kebiasaan. Kata akhlâq ini berakar kata khalaqa yang 

berarti menciptakan, seakar dengan kata Khâliq (pencipta), makhlûq (yang 

diciptakan), dan khalq (penciptaan). Kesamaan akar kata ini mengandung 

makna bahwa tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya 

harus merefleksikan dan berdasarkan nilai-nilai kehendak Khâliq (Tuhan).  

Akhlak bukan hanya merupakan tata aturan atau norma perilaku yang 

mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur 

hubungan antar manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. 

Yang dimaksud dengan akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu 
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yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tak bernyawa.  

Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan 

suasana yang baik, serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa 

kesegaran,  kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi sehingga 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang 

menciptanya. Sikap Islam dalam memperhatikan alam lingkungan bertujuan 

demi kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat,  di dalam ajaran 

Islam akhlak itu sangat  penting dan bersifat komprehensif dalam mencakup 

berbagai mahkluk di muka bumi ini. Hal demikian dilakukan sebab seluruh 

makhluk saling membutuhkan dengan sesama makhluk yang lain. 
46

 

2) Indikator Akhlak terhadap Lingkungan 

a. Penciptaan suasana yang baik 

b. Pemeliharaan lingkungan 

c. Tidak membuat kerusakan 

d. Mengurangi polusi 

e. Tidak melakukan pencemaran 

 

 

 

C. Model Problem Based Learning (PBL) 
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1. Pengertian PBL (Problem Based Learning) 

Problem based learning merupakan metode instruksional yang menantang 

siswa agar ―belajar untuk belajar‖ bekerja sama dalam kelompok untuk mencari 

solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa 

keingintahuan serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. 

Problem based learning mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis, berfikir 

analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber belajar yang sesuai.
47

 

PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai 

titik tolak pembelajaran dan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah peserta 

didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Dalam 

memecahkan masalah, PBL lebih  mengutamakan keaktifan siswa karena 

kegiatan dalam PBL meliputi pengamatan terhadap masalah, perumusan terhadap 

hipotesis, perencanakan penelitian sampai pelaksanaannya, hingga mendapatkan 

sebuah kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang diberikan.
48

 

Berdasarkan Beberapa Pernyataan diatas mengenai PBL maka dapat 

disimpulkan PBL adalah suatu Model Pembelajaran yang menggunakan 

Permasalahan untuk belajar dan memecahkan masalah tersebut oleh siswa  

dengan dipandu oleh pengajar. Masalah tersebut adalah masalah yang memenuhi 

konteks dunia nyata baik yang ada di dalam buku teks maupun dari sumber lain 
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seperti peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, peristiwa dalam keluarga 

atau kemasyarakatan untuk belajar tentang berfikir dan keterampilan pemecahan 

masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

materi pelajaran. 

2. Manfaat Pembelajarn Problem Based Learning (PBL) 

Pendapat Smit yang mengemukakan manfaat dari problem based learning 

adalah dapat meningkatkan kecakapan pemecahan masalah, lebih mudah 

mengingat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan yang relevan 

dengan dunia praktik, mendorong mereka penuh pemikiran, membangun 

kemampuan kepemimpinan, kerja sama, kecakapan belajar dan memotivasi 

pembelajaran.
49

 

Manfaat dari pembelajaran berdasarkan masalah bahwa pembelajaran akan: 

1) dengan pembelajaran berdasarkan masalah akan terjadi pembelajaran 

bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah, belajar dapat 

semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan 

situasi di mana konsep diterapkan; 

2)  Dalam situasi pembelajaran berdasarkan masalah, siswa mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya 

dalam konteks yang relevan. Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan 

keadaan nyata atau dengan eksperiman bukan lagi teoritis sehingga masalah-
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masalah dalam aplikasi suatu konsep atau teori akan mereka temukan selama 

pembelajaran berlangsung; dan  

3) pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam pembelajaran, motivasi internal 

untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam 

bekerja kelompok. 

Berbagai pengembangan pengajaran berbasis masalah telah mencoba 

menunjukkan ciri-ciri pengajaran sebagai berikut:  

(1) Pengajuan pertanyaan masalah; 

(2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin;  

(3) Penyelidikan Autentik; 

(4)  Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya; dan 

(5)  Kolaborasi.
50

 

3. Tahapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Uraian Tahap Pembelajaran PBL : 

1. Tahap pemberian masalah, peserta didik mengamati suatu fenomena yang 

diperagakan oleh pendidik. Pendidik melatih keterampilan mengamati pada 

peserta didik. Berdasarkan fenomena tersebut ditemukan beberapa masalah 

dikarenakan adanya konflik kognitif pada peserta didik, dengan masalah 

tersebut akan muncul pertanyaan ―mengapa‖ dalam diri peserta didik yang 

                                                             
50

 Arends Trianto dalam Ratelit Tarigan, ‗Pengaruh Strategi Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Dengan Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil Belajar‘, 2.1 (2013), 68–73. 



42 
 

memunculkan rasa penasaran. Pendidik melatihkan keterampilan mengamati 

dan keterampilan mengajukan pertanyaan pada peserta didik. Peserta didik 

akan mengamati lebih seksama dan didapatkan beberapa data awal. 

2. Pada tahap ke dua yaitu tahap menuliskan apa yang diketahui, berdasarkan 

data awal yang diperoleh, peserta didik akan melakukan serangkaian 

kegiatan ilmiah untuk ditafsirkan konsep apa yang berhubungan dengan  

masalah tersebut sesuai dengan pemahaman yang telah diketahui 

sebelumnya. Pendidik dalam hal ini melatihkan keterampilan menafsirkan 

pengamatan.  

3. Pada tahap ke tiga yaitu tahap menuliskan inti permasalahan, pemahaman 

konsep yang sebelumnya telah diketahui peserta didik diterapkan dalam 

rangka menulis masalah utama pada fenomena yang telah diamatinya. 

Pendidik melatih keterampilan menerapkan konsep pada peserta didik.  

4. Pada tahap ke empat yaitu tahap menuliskan cara pemecahan masalah, 

serangkaian konsep dikumpulkan dalam kegiatan kelompok untuk 

memecahkan masalah kemudian dirumuskan beberapa alternatif pemecahan 

masalahnya. Pendidik melatih keterampilan menerapkan konsep.  

5. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap menuliskan tindakan kerja yang akan 

dilakukan, serangkaian tindakan kerja yang akan dilakukan kemudian 

dituliskan secara berurutan dalam lembar kerja peserta didik. Peserta didik 

menggunakan alat dan bahan untuk memperoleh data dalam rangka 

menyelesaikan masalah dengan prosedur yang telah dirancang sebelumnya. 
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Setiap pengambilan data diamati dengan teliti. Pendidik melatih 

keterampilan merencanakan penelitian, keterampilan menggunakan alat dan 

bahan, serta keterampilan mengamati pada peserta didik.  

6. Pada tahapan terakhir yaitu tahap menuliskan hasil kegiatan, setelah 

diperoleh data, peserta didik akan membuat laporan dalam 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan memperoleh keteraturan data 

yang selanjutnya bisa digunakan untuk meramal data yang akan diperoleh 

pada pengambilan data selanjutnya. Pendidik melatih keterampilan 

meramalkan dan keterampilan berkomunikasi pada peserta didik.
51

 

D. Pencemaran lingkungan 

a. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya 

makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau 

berubahnya tatanan lingkungan oleh proses kegiatan manusia atau oleh proses 

alam sehingga kualitas tanah turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya.
52

  Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut 

polutan. Syarat-syarat disebut polutan bila keberadaanya dapat menyebabkan 
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kerugian terhadap makhluk hidup.
53

 Menurut tempat terjadinya pencemaran 

dapat digolongkan menjadi tiga yaitu pencemaran udara, air dan tanah.
54

 

1.  Pencemaran udara, udara yang tidak terlihat juga tak luput dari kerusakan 

seperti halnya daratan. Atmosfer terdiri dari gas yang dibutuhkan makhluk 

hidup seperti oksigen dan karbondioksida. Selain itu atmosfer juga 

mengandung gas berbahaya seperti karbondioksida hasil pembekaran 

organisme yang tidak sempurna, sulfur-dioksida, dan neroksida. Kegiatan 

kita sehari-hari seperti pembakaran merupakan material polusi yang paling 

berbahaya karena menyebabkan gangguan kesehatan dan bahaya lingkungan 

seperti; hujan asam, asp kabut, perubahan suhu udara, berlubangnya ozon. 
55

 

2. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi, 

dan komponen lain kedalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan 

manusia atau  oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat 

tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi 

lagi sesuai dengan peruntukannya.
56

  

3. Tanah menjadi media penting dalam produksi makanan, maka penting untuk 

kita selalu menjaga tanah tetap bersih dan aman dari pencemaran. Sebagai 

seorang muslim kita juga harus mengetahui bagaimana tanah tersebut dapat 

tercemar, berikut hal-hal yang dapat mencemari tanah. a) Polusi limbah 
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keras, tanah menjadi tercemar apabila menjadi tempat pembuangan limbah 

dalam jumlah besar yang tidak dapat didaur ulang secara alami. Contoh dari 

polusi limbah keras adalah; Kayu, plastik, besi, dan alumunium. b) Polusi 

material kimia, penggunaan pupuk kimia pada tanaman dalam jumlah yang 

besar dapat meracuni tanah. Akibatnya keseimbangan hayati didalam tanah 

jadi terganggu yang dapat menakibatkan kematian pada konsumen. c) Polusi 

limbah mengalir, Irigasi pertanian yang bersumber dari air yang tercemar 

limbah dapat menyebabkan penyebaran bakteri, dan bakteri akan berpindah 

ke manusia melalui sayuran yang dikonsumsi dan menyebabkan tanah 

menjadi asin. 
57

 

b. Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Al-Qur’an 

Selain itu, di dalam Al-Qur‘an juga telah dijelaskan tentang beberapa contoh 

kerusakan lingkungan seperti kisah kaum Nabi Nuh yang selalu menentang 

ajakan dan perintah Nabi Nuh hingga Allah menurunkan azab kepada mereka 

berupa banjir yang sangat besar. 

1) Sebab-Sebab Kerusakan Lingkungan Hidup 

Bumi ini menjadi saksi dari awal revolusi industri sampai sekarang dengan terus 

meningkatnya kerusakan lingkungan yang  dapat menyebabkan kerusakan air, 

udara dan tanah. Sesungguhnya siklus manusia di bumi memunculkan perubahan 

lingkungan tempat kita hidup, menimbulkan sampah yang dibuang ke air dan 
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tanah , tetapi hal itu tidak diimbangi dengan cara manusia itu sendiri untuk 

menjaga lingkungan. Allah berfirman dalam surat Ar-rum ayat 41.
58

 

                                  

          

Artinya : ―Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)‖ (QS. Ar-

Rum: 41). 
59

 

 

Kerusakan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab dan terjadi secara 

tiba-tiba melainkan karena perbuatan dosa manusia dan sudah menyebarnya 

kedzoliman dimuka bumi. Allah memberikan musibah kepada manusia dengan 

tujuan ―agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” dan agar mereka kembali 

bertaubat dan meninggalkan maksiat. 

2) Contoh Kerusakan Lingkungan yang Disebut dalam Al-Qur’an 

Contoh konkretnya telah disebutkan dalam Al-Qur‘an salah satunya tentang 

kaum nabi Nuh dan masa kerajaan Firaun. 

                               

          

 

 

 

Artinya: ― Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, 

Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka 
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mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.‖ (QS. 

Al-Ankabut : 14).
60

 

 

Sebagai Nabi, Nabi Nuh tidak pernah lemah dan menyerah dalam berdakwah 

baik siang maupun malam, beliau selalu menasehati kaumnya. Namun, kaumnya 

tidak mau mengikuti ajakan beliau, bahkan tetap di atas kekafiran. Sehingga tiba 

saat dimana Nabi Nuh AS. Mendoakan kebinasaan bagi mereka di dalam 

kesabarannya  dalam berdakwah. Peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi 

kita semua untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita. 

3) Sikap Positif, Ramah Terhadap Lingkungan Hidup 

                                

       

 

 

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  (QS. Al A‘raf: 56).
61

 

 

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka 

bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti 

merusak pergaulan, jasmani, dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-

sumber kehidupan (pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya), merusak 

lingkungan dan lain sebagainya. 

c. Limbah dan Pemanfaatannya 
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Kegiatan manusia banyak menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan 

masalah bagi lingkungan. Contohnya limbah dari kegiatan industri, pertanian, 

pertambangan, transportasi dan kegiatan rumah tangga. Pengelolaan limbah 

tergantung dari jenis limbah tersebut. Menurut jenisnya, limbah dikelompokkan 

menjadi limbah organik dan limbah anorganik. pengelolaan limbah organik 

dengan cara didaur ulang. 

1. Pemanfaatan langsung, sebagai pakan ternak seperti sisa tumbuh-tumbuhan, 

sayuran, dan makanan. 

2. Pengomposan (Composting), adalah pengolahan limbah organik dengan 

bantuan mikroorganisme yang menghasilkan kompos. Kompos merupakan 

pupuk yang mempunyai nilai komersil karena dapat dipasarkan. 

3. Menjadi bentuk lain yang bermanfaat, misalnya limbah serabut kelapa 

dijadikan kerajinan tangan berupa keset. Sampah plastik dimanfaatkan 

sebagai hiasan atau dibuat menjadi, pot, dan rak peralatan rumah tangga. 

Pembuatan biogas dari kotoran hewan dan manusia sebagai bahan bakar 

rumah tangga. 

4. Menjadi bentuk semula yang bermanfaat, misalnya limbah kertas dari 

perkantoran, rumah tangga dan pembungkus kacang dijadikan kertas 

kembali. 

Limbah anorganik dapat dimanfaatkan melalui proses mendaur ulang. 

Limbah anorganik yang masih dapat didaur ulang, misalnya plastik, logam, dan 

kaca. Limbah anorganik dapat di daur ulang dengan cara sebagai berikut. 
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1. Menjadi bentuk lain yang bermanfaat, misalnya limbah kaleng untuk 

kerajinan tangan yang mempunyai nilai seni, misalnya mobil-mobilan dan 

lampu hias. 

2. Menjadi bentuk asal yang bermanfaat, misalnya limbah plastik diproses 

kembali menjadi alat-alat rumah tangga, seperti ember, piring, gelas dan 

cangkir.  

3. Pengolahan limbah anorganik secara umum antara lain dapat melalui proses 

sanitasi lahan (Sanitary Landfill), pembakaran (Incineration), penghancuran 

(Pulverisation).
62

 

E. Literasi Sains 

a. Pengertian Literasi Sains 

Literasi sains (Science Literacy) berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu 

Literatus, artinya ditandai dengan huruf, melek huruf, atau berpendidikan; dan 

Scientia, artinya memiliki pengetahuan.
63

 Sesorang yang berliterasi sains 

diharapkan memiliki pengetahuan ilmiah dan dapat menerapkanya dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah tentang alam dan interaksi 

alam dengan manusia. 
64

Science literacy berarti tindakan memahami sains dan 

mengaplikasikannya bagi kebutuhan masyarakat. OECD mendefinisikan Literasi 
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 Dwi Nurriya, T.H 2015 Pengaruh  Model Pembelajaran Problem Terbuka  (Open Ended) 

Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis  Pada Materi Pokok Pencemaran Lingkungan  Siswa Kelas X 
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 Ardian Asyhari and Risa Hartati, ‗Profil Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa 

Melalui Pembelajaran Saintifik‘, 4.2 (2015), 179–91. 
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50 
 

Sains adalah kemampuan untuk terlibat dengan ilmu pengetahuan (sains) pada 

masalah terkait dan dengan ide-ide (gagasan) sains sebagai refleksi warga 

Negara. Literasi sains sebagai kemampuan seseorang untuk memahami sains, 

mengomunikasikan sains (lisan dan tulisan), serta menerapkan pengetahuan sains 

untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi  

terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sains.
65

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi sains 

adalah, kemampuan  sains yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari   secara Ilmiah. 

b. Ciri-ciri seseorang yang memiliki literasi sains 

Menurut National Science Teacher Association : 

1. Menggunakan konsep sains, keterampilan proses dan nilai apabila 

mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Megetahui bagaimana masyarakat mempengaruhi sains teknologi serta 

bagaimana sains dan teknologi mempengaruhi masyarakat. 

3. Mengetahui bahwa masyarakat mengontrol sains dan teknologi melalui 

pengolahan sumber daya alam. 

4. Menyadari keterbatasan dan kegunaan sains teknologi untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 

5. Memahami sebagian besar konsep-konsep sains, hipotesis dan teori sains 

dan menggunakannya. 

6. Mengahargai sains dan teknologi sebagai stimulus intelektual yang 

dimilikinya 

7. Mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah bergantung pada proses-proses 

inkuiri dan teori-teori. 

8.  Membedakan antara fakta-fakta ilmiah dan opini pribadi. 
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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 memberikan 

penghargaan kepada penelitian dan pengembangan teknologi. 

12. Mengetahui sumber-sumber informasi dari sains dan teknologi yang 

13. dipercaya dan menggunakan sumber-sumber tersebut dalam pengambilan 

keputusan. 
66

 

OECD menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki literasi sains bersedia untuk 

terlibat dalam wacana tentang sains dan teknologi memerlukan kompetensi 

sebagai berikut:  

1.  Menjelaskan fenomena secara saintifik: mengenali, menawarkan dan 

mengevaluasi penjelasan-penjelasan berbagai fenomena alam dan teknologi.  

2.  Mengevaluasi dan mendesain penyelidikan secara saintifik: menjelaskan 

dan menilai penyelidikan ilmiah dan mengusulkan cara mengatasi 

pertanyaan ilmiah.  

3. Menafsirkan data dan bukti secara saintifik: menganalisis dan mengevaluasi 

data, menyimpulkan dan berargumen dalam berbagai representasi dan 

menjelaskan konklusi yang tepat dari sains. 
67

 

c. Domain Literasi Sains  

Yang dinilai adalah aspek pengetahuan sains, kompetensi sains dan konteks 

sains. 

a. Aspek Pengetahuan Sains 

                                                             
66
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Tujuan penilaian PISA adalah untuk menggambarkan sejauh mana siswa 

dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan 

dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, penilaian pengetahuan akan 

dipilih dari bidang utama fisika, kimia, biologi, ilmu bumi dan ruang 

angkasa, dan teknologi. 

b.  Aspek Kompetensi Sains 

Penilaian PISA dalam literasi sains memberikan prioritas terhadap 

beberapa kompetensi, yaitu: 

1) Mengidentifikasi isu ilmiah, yaitu mengenal isu yang mungkin 

diselidiki secara ilmiah, mengidentifikasi kata-kata kunci untuk 

informasi ilmiah, mengenal ciri khas penyelidikan ilmiah. 

2)  Menjelaskan fenomena ilmiah, yaitu mengaplikasikan pengetahuan 

sains dalam situasi yang diberikan, mendeskripsikan atau menafsirkan 

fenomena dan memprediksi perubahan, mengidentifikasi deskripsi, 

eksplanasi, dan prediksi yang sesuai. 

3) Menggunakan bukti ilmiah, yaitu menafsirkan bukti ilmiah dan 

menarik kesimpulan, memberikan alasan untuk mendukung atau 

menolak kesimpulan dan mengidentifikasikan asumsi-asumsi yang 

dibuat dalam mencapai kesimpulan, mengomunikasikan kesimpulan 
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terkait bukti dan penalaran dibalik kesimpulan dan membuat refleksi 

berdasarkan implikasi sosial dari kesimpulan ilmiah. 
68

 

F. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian Arifatun Nisa, dkk tahun 2015 yang berjudul ―Efektivitas 

Penggunaan Modul Terintegrasi etnois Dalam Pembelajaran Berbasisi 

Masalah Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa‖. Dari hasil uji coba dapat 

disimpulkan bahwa Modul yang diujicobakan layak diterapkan dalam 

pembelajaran dan memenuhi standar penilaian modul menurut BSNP dan 

mendapat tanggapan yang baik dari siswa. dapat dilihat rata-rata nilai posttest 

kelas eksperimen sebesar 81,38 sedangkan kelas kontrol sebesar 77,53.
69

 

2. Penelitian  Nadia Vienurillah dan Kusumawati Dwiningsih tahun 2016 yang 

berjudul “ Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (Lks) Berorientasi Literasi 

Sains Pada Submateri Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Reaksi”. Dari 

hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa  LKS yang kembangkan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran, dikarenakan telah memenuhi syarat 

kelayakan ditinjau dari respon siswa dengan rata-rata memperoleh persentase 

sebesar 95,42% dengan kategori sangat memenuhi. 
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3. Penelitian Meika Suciati Puguh Karyanto 2016 yang berjudul 

“Pengembangan Modul Berbasis Inquiry Lesson Untuk Meningkatkan 

Dimensi Konten Pada Literasi Sains Materi Sistem Pencernaan Kelas Xi”. 

Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa  Modul berbasis inquiry lesson 

efektif untuk meningkatkan dimensi konten pada literasi sains pada materi 

Sistem Pencernaan siswa kelas XI MAN 1 Sragen yang menunjukkan bahwa 

pada kelas XI IA3 diperoleh thitung sebesar -4,967 dengan probabilitas (p) 

sebesar 0,000 (p < 0,05), sedangkan pada kelas XI IA4 diperoleh thitung 

sebesar -4,967 dengan probabilitas (p) sebesar 0,000 (p < 0,05). 

4. Penelitian  Eka Yuli Sari Asmawati tahun 2015 yang berjudul “ Lembar Kerja 

Siswa (Lks) Menggunakan Model Guided Inquiry Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Kritis Dan Penguasaan Konsep Siswa”. Dari hasil uji 

coba dapat disimpulkan bahwa   Pengembangan LKS dan model pembelajaran 

inquiri terbimbing sangat membantu dalam peningkatan keterampilan berpikir 

kritis dan penguasaan konsep fisika siswa  

5. Penelitian Friska Cahyati tahun 2015 yang berjudul “ Pengembangan Lks 

Materi Listrik Statis Berorientasi Nilai Al-Qur’an Untuk Siswa Kelas Ix 

Sekolah Muhammadiyah”. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa    

LKS berorientasi nilai dan kandungan Al-Qur‘an yang telah dikembangkan 

layak digunakan dalam kategori sangat baik, namun demikian tentu produk 

yang dikembangkan tidak akan sempurna, sehingga memiliki kelebihan dan 

kekurangan.  
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6. Penelitian Fitrianingsih Rahmatika & Siti Alimah tahun 2014 yang berjudul “ 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis search, Solve, Create and 

Share pada Praktikum Mandiri Materi mollusca dan Arthropoda”. Dari hasil 

uji coba dapat disimpulkan bahwa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis Search, Solve, Create, 

and Share yang dikembangkan layak dan efektif untuk diterapkan pada 

pembelajaran materi Mollusca dan Arthropoda. 

7. Penelitian Ardian Asyhari  & Risa Hartati 2015  yang berjudul “Profil 

Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa Melalui Pembelajaran 

Saintifik”. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa    profil kemampuan 

literasi sains siswa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran saintifik. 

Pembelajaran ini dapat diterapkan untuk merangsang ketertarikan siswa 

kepada isu ilmiah, meningkatkan inkuiri ilmiah, dan mendorong rasa 

tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekitarnya. 

8. Penelitian Ardian Asyhari 2017  yang berjudul “ Literasi Sains Berbasis 

Nilai-Nilai Islam Dan Budaya Indonesia”. dapat disimpulkan literasi sains 

yang berbasis nilai-nilai Islam dan Budaya Indonesia dapat dimaknai dengan 

kemampuan untuk terlibat dengan ilmu pengetahuan (sains) pada masalah 

terkait dan dengan ide-ide (gagasan) sains sebagai refleksi sebagai warga 

negara yang beragama dan berbudaya. 

9. Penelitian   Antomi Saregar, Sri Latifah, Meisita Sari  2016  yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Cups: Dampak Terhadap Kemampuan 
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Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar 

Gisting Lampung”. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa model CUPS 

(Conceptual Understanding Procedures) lebih efektif terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (KBTT) peserta didik. 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir dapat diartikan juga sebagai suatu gambaran dari 

permasalahan yang ada. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kemampuan dan 

ketepatan seorang pendidik dalam menggunakan keterampilan mengajar sangat 

diperlukan. salah satu cara pengajar untuk mencapai tujuan pendidikan adalah 

menggunakan  media pembelajaran salah satu media yang digunakan adalah 

LKPD dengan model pembelajaran  Problem Based Learning yang dapat 

meningkatkan literasi sains siswa dan membantu permasalahan yang ada didalam 

kelas. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan satu kelas eksperimen dimana dalam 

pembelajaran menggunakan model Problem  Based Learning yang diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. 

Adapun hubungan variabel pada penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas : LKPD berbasis nilai Islami dengan model pembelajaran 

Problem  Based Learning  

b. Variabel Terikat : Kemampuan literasi sains peserta didik  

H. Hipotesis 

1. Hipotesis  Penelitian 
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Hipotesis merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan dua 

variabel atau  lebih. Hipotesis penelitian ini adalah:  

1. Adanya pengaruh  yang signifikan dari penggunaan LKPD terintegrasi 

nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah  terhadap kemampuan 

literasi sains peserta didik 

2. LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah 

efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik 

Bentuk rumusan hipotesis penelitian: 

H0 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan LKPD 

terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah  terhadap 

kemampuan literasi sains peserta didik 

HI  :    Terdapat  pengaruh yang signifikan dari penggunaan LKPD terintegrasi 

nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah  terhadap kemampuan 

literasi sains peserta didik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur 

kabupaten Tanggamus tahun ajaran 2017/2018  

2. Waktu penelitian di lakukan pada tanggal 12-18 Mei 2018  

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Eksperimen. Dalam bidang 

pendidikan metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan 

tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu.70 Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design. 

Pre-experimental design adalah penelitian yang dilaksanakan pada satu 

kelompok peserta didik (kelompok eksperimen) tanpa ada kelompok pembanding  

atau  kelompok  kontrol.71 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Group 

Pretest-Posttest Design. Pada desain ini terdapat pretest sebelum diberikan 

perlakuan, sehingga hasil yang didapat lebih akurat karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan.
7273
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 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). 
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72
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Penelitian ini dilaksanakan pada satu kelas eksperimen, diawali dengan 

diberikan pretest sebelum perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta 

didik, kemudian dilaksanakan pembelajaran menggunakan LKPD terintegrasi 

Nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah, setelah pembelajaran selesai, 

dilakukan posttest untuk mengetahui peningkatan literasi sains peserta didik. 

Secara skematis desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1. One-Group Pretest-Posttest Design.
74

 

      

 

Keterangan :  

X    : Perlakuan (treatment) 

O₁  : Nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan) 

O₂  : Nilai posttest (sesudah diberikan perlakuan) 

C. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah segala faktor, kondisi, situasi, perlakuan(treatment) 

dan semua tindakan yang bisa dipakai untuk mempengaruhi hasil eksperimen.75  

 Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu; 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Adalah keadaan yang dimanipulasi oleh peneliti untuk menerangkan 

hubungan variabel yang menjadi pengaruh variabel yang di observasi76. 

Dalam hal ini variabel bebas dalam penelitian ini adalah efektifitas 
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penggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami dengan model pembelajaran 

PBL. 

b. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel yang dipengaruhi, berubah ataupun tidak berubah, yang muncul 

atau yang tidak muncul, saat seorang peneliti mengintroduksi, mengubah 

serta mengganti variabel bebas.77 Dalam hal ini variabel terikatnya adalah 

kemampuan literasi sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan. 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

Populasi adalah, keseluruhan dari mana sampel-sampel penelitian diambil  

oleh peneliti.78 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMP Negeri 1 

Kotaagung Timur kelas VII Semester genap yang terdiri dari  7  Kelas  yaitu 

kelas VII A sampai kelas VII F. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel Penelitian adalah, bagian dari populasi yang diambil  mewakili 

populasi yang dijadikan objek penelitian.79 Sampel yang diambil dari penelitian 

ini adalah, peserta didik kelas VII.C Peneliti melihat bahwa kelas VII.C 

mewakili dari semua kelas VII di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur.  
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 Ibid. 
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c. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling. 

Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan sampel dianggap homogen.80  

E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a. Mengurus surat penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung 

b. Melakukan observasi disekolah untuk memperoleh informasi sistem 

pembelajaran, model pembeajaran dan media pembelajaran yang selama 

ini dilakukan pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi 

pencemaran lingkungan sebagai bahan membuat latar belakang. 

c. Pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan untuk penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja peserta didik 

(LKPD) yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

d. Menyusun instrumen penelitian untuk menunjang data penelitian, 

meliputi perangkat test kemampuan literasi sains peserta didik pada 

materi pencemaran lingkungan, LKPD dan angket 

e. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing 

f. Melakukan validasi instrumen 
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g. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa kelas lain diluar 

sampel 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi : 

a. Melakukan penyampaian maksud, tujuan dan cara kerja penelitian kepada 

siswa mengenai media pembelajaran berupa LKPD terintegrasi nilai 

Islami pada pembelajaran berbasis masalah 

b. Memberikan pretsest kemampuan literasi sains peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan diawal pembelajaran 

c. Membagi kelompok menjadi 4 kelompok  

d. Membagikan LKPD yang didalamnya sudah terdapat masalah untuk 

dipecahkan oleh setiap anggota kelompok  

e. Melakukan proses pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan 

f. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKPD terintegrasi 

nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah di kelas VII.C 

g. Melaksanakan Postetst kemampuan litearasi sains pada materi 

Pencemaran lingkungan  

h. Mengumpulkan data melalui angket kepada peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan 

dengan menggunakan LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran 

berbasis masalah. 
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3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini, meliputi : 

a. Mengelola data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 

pelaksanaan penelitian 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh 

c. Menyimpulkan hasil analisis data dan menyusun laporan penelitian  

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Test (Pretes dan posttes) 

Test adalah, alat mengumpulkan data untuk mengukur kemampuan subjek 

penelitian.81 Peneliti mengadakan tes adapun tes yang digunakan oleh peneliti 

adalah tes pilihan ganda. Test ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

kemampuan literasi sains peserta didik diawal dan diakhir pertemuan selain itu 

test ini digunakan untuk melihat peningkatan literasi sains peserta didik. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah, teknik penelitian yang di lakukan dengan cara 

berdialog, dengan sumber media tertentu antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai sebagai sumber data.82 

Peneliti menggunakan jenis wawancara formal yaitu dilakukan dengan 

persiapan matang, dan di lakukan secara langsung dengan sumber data. 
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83Wawancara dilakukan pada guru mata pelajaran sebagai narasumber yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi secara akurat tentang masalah dalam 

proses pembelajaran. 

3. Angket 

Angket adalah, teknik penelitian berupa daftar pertanyaan ataupun 

pernyataan yang harus di isi oleh responden secara tertulis sesuai dengan 

petunjuk pengisian. Jenis angket yang digunakan peneliti adalah angket 

langsung artinya informasi yang ingin di dapat langsung dari responden.84 

Angket pada penelitian ini ditujukan untuk tim validator yang bertujuan untuk 

melakukan validasi terhadap LKPD terintegrasi nilai Islami dan peserta didik 

untuk mengetahui pendapat peserta didik mengenai LKPD terintegrasi nilai 

Islami yang digunakan selama proses penelitian. 

Skala likert digunakan dalam mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.
85

 Skala likert disini 

dalam bentuk ckecklist dengan tabel penskoran sebagai berikut : 

 Tabel 3.2.
86

 Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Layak 5 

layak 4 

Cukup Layak 3 

Kurang Layak 2 

Tidak Layak 1 

                                                             
 
83

 wina Sanjaya, op.cit., h.264. 
84

 Yuberti dan Antomi Saregar, op.cit., h.127. 
85

 Sugiyono, Op.,Cit, h. 93. 
86

 Ibid, h. 94. 
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Tabel 3.3. Kriteria penilaian 

Skor Penilaian Rata-rata Skor Klasifikasi 

5 80 % < skor < 100 % Sangat Menarik 

4 70 % < skor < 79 % Menarik 

3 60 % < skor < 69% Cukup Menarik 

2 50 % < skor < 59 % Kurang Menarik 

1 Skor < 50 % Tidak Menarik 

4. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
87

 Pada penelitian ini 

yang melakukan observasi adalah guru mata pelajaran IPA di sekolah SMPN 

1 Kotaagung Timur, dan yang menjadi observer adalah peneliti yang 

melakukan penelitian. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses 

keterlaksanaan pembelajaran selama penelitian berlangsung. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

𝐾𝑃  % =
𝐽

𝐽𝑃
 𝑥 100%  

Keterangan:  

KP (%) = persentase keterlaksanaan pembelajaran  

J = jumlah aktivitas pembelajaran yang terlaksana  

JP = jumlah seluruh aktivitas pembelajaran 

 

                                                             
 
87

 Ibid,. h. 145. 
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Tabel 3.4. Kriteria keterlaksanaan pembelajaran
88

 

Interval Kriteria 

KP = 0% Tak satu kegiatan pun terlaksana 

0% < KP < 25% Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25% < KP < 50% Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KP = 50% Setengah kegiatan terlaksana 

50% < KP < 75% Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75% < KP <100% Hampir seluruh aktivitas terlaksana 

KP = 100% Seluruh kegiatan terlaksana 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Instrumen memegang 

peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian. Karena 

validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas 

atau validitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data 

yang ditempuh.
89

 

1. Instrumen Test 

Test yang digunakan dalam penelitian ini adalah test berbasis literasi sains 

yang mencakup aspek pengetahuan dan aspek kompetensi sains, soal-soal yang 

diujikan dalam test mengangkat masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dilingkungan tempat tinggal peserta didik, test yang diberikan berjumlah 10 soal 

pilihan ganda.  

                                                             
88

Ardian Asyhari and Gita Putri, ‗Pengaruh Pembelajaran Levels of Inquiry Terhadap 

Kemampuan Literasi Sains Siswa‘, Scienteiae Educatia:Jurnal Pendidikan Sains, 6.2 (2017), 87–101. 
89

 Rijal Firdaos, ‗Metode Pengembangan Instrumen Pengukur Kecerdasan Spiritual Mahasiswa‘, 

11.2 (2016), 377–98. 
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Rumus menghitung nilai kemampuan literasi sains peserta didik menurut 

Purwanto (2013: 112) yaitu dengan cara:  

𝑠 =
𝑅

𝑁
× 100  

Keterangan: 

S = nilai kemampuan literasi sains 

R = jumlah skor soal yang dijawab benar 

N = skor maksimum dari tes 

Tabel 3.5. Kriteria penilaian kemampuan literasi sains siswa90 

No Interval Keterangan 

1. 86 – 100 Sangat Tinggi 

2. 76 – 86 Tinggi 

3. 60 – 75 Sedang 

4. 55 - 59 Rendah 

5. ≤ 54 Sangat Rendah 

2. Instrumen Non Test 

Instrumen non test dalam penelitian ini adalah lembar angket validator dan 

tanggapan peserta didik mengenai media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam penelitian yaitu media pembelajaran berupa LKPD terintegrasi nilai Islami.  

Sebelum melakukan penelitian maka peneliti melakukan validasi produk 

yaitu LKPD untuk mengetahui layak atau tidak nya diterapkan dalam 

pembelajaran dikelas saat penelitian. LKPD yang sudah selesai dibuat akan diuji 

kelayakan nya oleh beberapa ahli yaitu: Ahli media, ahli materi, dan ahli agama. 

                                                             
90

 Purwanto dalam Dian hartika, 2016." Profil kompetensi literasi sains siswa berdasarkan the 

programme for international student assesment (PISA) pada konten biolog.  Unpublished Doctoral 

dissertation, Universitas Lampung 
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Masing-masing ahli terdapat 2 validator yang menilai. Penilaian kelayakan 

LKPD dilakukan oleh ahli dengan hasil penilaian pada tabel berikut : 

       Tabel 3.6. Rekapitulasi Kelayakan LKPD 
No Ahli Rata-rata skor Kriteria 

1. Media 85 % Sangat menarik 

2. Materi 78% Menarik 

3. Agama 92 % Sangat Menarik 

Jumlah 85 % Sangat Menarik 

Pada penliaian LKPD oleh para ahli mendapatkan skor rata-rata sebesar 85% dan 

masuk kedalam kategori ―Sangat Menarik‖. LKPD yang sudah dinyatakan layak 

oleh para ahli dan sudah direvisi selanjutnya dapat digunakan dalam 

pembelajaran.  

Dan diakhir pembelajaran peserta didik diminta untuk memberikan 

tanggapan terhadap LKPD yang dibuat peneliti. Hasil tanggapan peserta didik 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tanggapan peserta didik terhadap LKPD terintegrasi nilai Islami 
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Hasil tanggapan peserta didik terhadap LKPD mendapat nilai rata-rata 77 % dan 

masuk kedalam kategori ―Menarik‖ 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional di bawah ini bertujuan untuk mengoperasionalkan variabel-

variabel penelitian yang digunakan. Definisi operasional dalam penelitian ini 

sebagai berikut 

1) LKPD merupakan Lembaran-lembaran yang berisi materi dan tugas yang 

harus di kerjakan oleh siswa baik secara mandiri ataupun kelompok. LKPD 

ini terintegrasi nilai islami pada pembelajaran berbasis masalah  (Problem 

Based Learning) tema pencemaran lingkungan. LKPD yang dikembangkan 

sedikit berbeda karena dilakukan sedikit modifikasi yaitu dengan membuat 

LKPD terintegrasi nilai islami  berbasis PBL. LKPD ini berisi suatu 

gambaran  mengenai materi yang diberikan  secara tersirat berupa artikel dan 

ayat Alqur‘an. Peserta didik harus menemukan permasalahan yang ada serta 

mengaitkan dengan materi disertai dengan solusi sesuai pemikiran siswa. 

nilai islami yang dikembangkan meliputi nilai islam berupa akhlak terhadap 

lingkungan.  

2) Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) PBL adalah suatu 

model pembelajaran yang menggunakan permasalahan untuk belajar dan 

memecahkan masalah tersebut oleh siswa dengan di pandu oleh pengajar. 

Tahap pembelajaran terdiri dari: Orientasi pada masalah, mengorganisasi 

siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun 
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kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta menganilisis 

dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

3) Literasi sains adalah kemampuan memahami pengetahuan sains dan 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam fenomena Ilmiah. Domain 

kemampuan literasi sains yang diukur dalam penelitian ini adalah aspek 

pengetahuan dan aspek kompetensi. Literasi sains peserta didik diukur 

menggunakan instrument penelitian berupa soal pilihan ganda yang 

dikembangkan oleh peneliti. Adanya peningkatkan pencapaian literasi sains 

diidentifikasi dengan menggunakan N-Gain dari Hake R.R 

I. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas Test 

Test di katakan valid apabila test itu bersifat shahih atau item-item test 

mampu mengukur apa yang hendak di ukur.91 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan soal pilihan ganda yang diberikan saat sebelum pembelajaran 

dimulai dan setelah pembelajaran dimulai (pretes dan posttes). Validitas yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah validitas empiris yaitu, validitas yang 

diperoleh melalui uji coba tes pada sejumlah subjek yang di anggap sama 

dengan subjek penelitian. Validitas ini dapat dicari menggunakan rumus 

Korelasi Karl Pearson dalam Budiyono sebagai berikut :
92

 

                                                             
91

 Wina Sanjaya, Op.cit., h.254. 

 
92

 Sugiyono, Op.cit., h. 183 
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𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁 𝑋𝑌  –(  𝑋) ( 𝑌)

 (𝑁 𝑋2− ( 𝑋2))       ( (𝑁 𝑌2− ( 𝑌2)) 
 

Keterangan :  

𝑟𝑥𝑦  : daya beda untuk butir ke i 

𝑁  ∶  Banyaknya subyek yang dikenai tes  

𝑌   ∶ Total skor (dari subyek uji coba) 

𝑋   ∶ Skor untuk butir ke i (dari subyek uji coba) 

 Tabel 3.7. Interprestasi Indeks Korelasi ―r‖ Product Moment 

Besarnya “r” Product 

Moment (𝑟𝑥𝑦 ) 

Interprestasi 

𝑟𝑥𝑦  < 0,30 Tidak Valid 

𝑟𝑥𝑦  ≥ 0,30 Valid 

2. Uji Reliabilitas Test 

Reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat kepercayaan suatu tes dikatakan 

memiliki taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Jika tes tersebut diberikan kepada sampel yang berbeda dan maka 

hasil yang didapat akan tetap sama.93 Untuk menguji reliabilitas soal tes dapat 

menggunakan metode kuder dan Richardson yaitu dengan menggunakan 

persamaan KR20. 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛−1
  

𝑆𝑡
2− 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2    

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrument secara keseluruhan 

P   = Populasi subyek yang menjawab item dengan benar 

q   = Populasi subyek yang menjawab salah ( 1 – p )  

                                                             
93

 Punaji Setyosari, op.cit., h.237. 
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 𝑝𝑞    =  Jumlah hasil perkalian p dan q 

𝑛  = Banyak nya item 

St = standar devisiasi dari tes 

Tabel 3.8. Kriteria Reliabilitas94 

Reliabilitas Kriteria 

0,80 > r11 ≤ 100 Sangat tinggi 

0,60 > r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 > r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,20 > r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 > r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Bermutu atau tidak suatu butir soal dapat diketahui dengan menentukan uji 

tingkat kesukaran. Angka indeks kesukaran item dapat diperoleh menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Dubois, yaitu95 

𝑃 =
B

JS
 

Keterangan: 

 P  : Angka indek kesukaran item. 

 B  : Banyaknya peserta tes yang menjawab benar. 

 JS  : Jumlah peserta tes. 

Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut ini:96 

                                                             
94

 Yuberti dan Antomi Saregar, op.cit., h.125. 
95

 Anas Sudujono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). h. 

371. 
96

Ibid. h. 372. 
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Tabel 3.9. Besar tingkat kesukaran soal 

Interval Kriteria 

P<0,30 Sukar 

0,30≤p≤0,70 Sedang 

p>0,70 Mudah 

4. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda ini dilakukan untuk mengetahui perserta didik yang 

memiliki kemampuan rendah dan peserta didik yang memiliki kemampuan 

tinggi. Untuk menguji daya pembeda suatu butir item maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

D =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 -
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB  

Keterangan: 

D : Indeks daya pembeda 

BA : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JA : Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB : Jumlah peserta tes kelompok bawah 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan     

benar 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar.97 

 

                                                             
97

 Ibid, h. 385-390. 
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Tabel 3.10. Klasifikasi Daya Pembeda 

Interval Kriteria 

0,00 > D ≤ 0,20 Jelek 

0,20 > D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 > D ≤ 0,70 Baik 

0,70 > D ≤ 1,00 Baik sekali 

5. Fungsi Pengecoh/Distractor 

Soal Pilihan ganda mempunyai pilihan alternatife jawaban/option yang 

merupakan pengecoh (distractor). Butir soal yang baik pengecohnya akan 

dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah, sebaliknya butir 

soal yang kurang baik  akan dipilh secara tidak merata. Pengecoh dianggap baik 

jika jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati 

jumlah ideal
98 

𝐼𝑃 =  
𝑃 𝑋 100%

 𝑁 − 𝐵 (𝑛 − 1)
 

Keterangan :  

IP   : Indeks pengecoh 

P    : Jumlah peserta didik yang memilih pengecoh 

N   : Jumlah peserta didik yang ikut tes 

B   : Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal  

n    : Jumlah alternative jawaban  

1    : Bilangan tetap  

                                                             
98

Lian G Otaya, ‗Analisis Kualitas Butir Soal Pilihan Ganda Menurut Teori Tes Klasik Dengan 

Menggunakan Program Iteman‘, 2.2 (2014), 231–51. 
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Pengecoh digunakan pada setiap item butir soal agar dari sekian 

banyak peserta didik aka tertarik memilih pengecoh tersebut. Distractor akan 

mengecoh peserta didik yang kurang mampu untuk dapat dibedakan dengan 

yang mampu.
99

 Distribusi pengecoh dilihat dari proporsi endorsing atau 

proporsi yang menjawab pengecoh. Pengecoh dikatakan baik jika minimal 

dipilih oleh 2%, dan dikategorikan tidak baik jika kurang dari 2%.
100

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Uji N-gain 

Peningkatan kemampuan literasi sains siswa dianalisis dengan rumus N-gain 

ternormalisasi:  

N − gain =
skor 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

skor maksimal− skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
  

 Tabel 3.11. kriteria skor gain :101 

Interval Kriteria 

G ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g <0,7 Sedang 

G < 0,3 Rendah 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari yang 

berdistribusi normal atau tidak. Disini peneliti menggunakan aplikasi SPSS tipe 

18 langkah-langkah pengujian normalitas adalah sebagai berikut : 

                                                             
99

 Ata Nayla Amalia and Ani Widayanti, ‗Analisis Butir Soal Tes Kemampuan Mutu Kelas XII 

SMA Mata Pelajaran Ekonomi Akutansi Di Kota Yogykarta‘, X.1 (2012), 1–26. 
100

 Dian Wahyu Nur Ivanty, Nonoh Siti Aminah, and Evin Yusliana Ekawati, ‗Penyusu Instrumen 

Tes Tengah Semester Genap Fisika X SMA Untuk Kelas X SMA‘, 1.1 (2013), 27–36. 
101

 Nisa Arifatun, Sudarmin, and Samini, ‗Efektivitas Penggunaan Modul Terintegrasi Etnois 

Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Literasi Sains‘, 4.3 (2015), 1049–56. 
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a. Menentukan Hipotesis 

Hipotesisi nol (H0) adalah sampel berasal dari populasi yang terdistribusi 

tidak normal dan hipotesis altrnatif (H1) adalah sampel berasal dari 

populasi yang terdistribusi normal. 

b. Menetapkan Statistik Uji 

Uji normalitas terhadap variabel terikat 

c. Menentukan taraf signifikan (𝛼 ) 

Taraf signifikan merupakan angka yang menunjukan seberapa besar 

peluang terjadinya kesalahan analisis. Pada uji normalitas dalam bidang 

pendidikan umumnya menggunakan taraf signifikan (𝛼 ) sebesar 0,05 

atau 5 %.  

d. Menentukan keputusan uji 

Keputusan uji normalitas ditentukan dengan kriteria : 

a) Jika probabilitas < 𝛼 maka H0 diterima artinya data terdistribusi tidak 

normal. 

b) Jika Probabilitas > 𝛼 maka H0 ditolak artinya data terdistribusi 

normal. 

3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari populasi yang homogen. Disini peneliti menggunakan aplikasi 

SPSS tipe 18 adalah sebagai berikut : 
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a) Menentukan hipotesis 

Hipotesis nol (H0) adalah sampel berasal dari populasi yang tidak 

homogeny dan hipotesis alternative (H1) adalah sampel berasal dari 

populasi yang homogeny. 

b) Menentukan Statistik Uji 

Uji homogenitas terhadap variabel terikat dengaan menggunakan uji 

Levene (Levene’s Test) yang perhitungannya dilakukan dengan SPSS 18. 

c) Menetapkan Taraf Signifikan (𝛼) 

Taraf signifikan merupakan angka yang menunjukan seberapa besar 

peluang terjadinya kesalahan analsis. Pada uji homogenitas ini, taraf 

signifikan (𝛼) yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. 

d) Menentukan keputusan Uji 

Keputusan uji homogenitas ditentukan dengan kriteriaa: 

1. Jika Probabilitas < 𝛼 maka H0 diterima artinya sampel berasal dari 

populasi yang tidak homogeny. 

2. Jika Probabilitas > 𝛼 maka H0 ditolak artinya sampel berasal dari 

populasi yang homogen. 102 

Data hasil pretest dan posttest diuji menggunakan levene’s test, taraf 

siginikasi yang diperoleh sebesar 0,938 lebih besar dari α = 0,05 (Sign > 0,05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest dan posttest berasal dari 

populasi yang homogen atau varian setiap sampel adalah sama. 

                                                             
102

 Yuberti dan Antomi Saregar, op.cit., h.101 
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4. Uji Hipotesis ( Uji T ) 

Uji T adalah suatu test statistik yang digunakan untuk menguji perbedann 

dua variabel bebas.Jika data sudah dikatakan berdistribusi normal dan 

homogen, maka dilanjutkan dengan melakukan uji T dengan jenis uji Paired 

sample t-test, dengan taraf signifikan 5%.103  

5. Uji Effect Size 

Keefektifan suatu model/metode di uji dengan effect size yang merupakan 

ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel pada variabel lain. Uji ini 

dihitung dengan formulasi Cohen sebagai berikut: 

𝑑 =
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖
 

Kriteria besar kecilnya Effect Size dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3.12. Kriteria Effect Size 104 

Effect Size Kategori 

d < 0,2 Kecil 

0,2 < d < 0,8  Sedang 

d > 0,8 Tinggi 

Dalam pengujian Effect Size ternormalisasi di dapatkan N-Gain sebesar 0,74 

dan masuk dalam kategori sedang.  

 

  

                                                             
103

 Antomi Saregar, Sri Latifah, and Meisita Sari, ‗Efektivitas Model Pembelajaran CUPs: 

Dampak Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Madrasah Aliyah Mathla‘ul 

Anwar Gisting Lampung‘, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni</i>, 5.2 (2016), 233–43 

<https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v5i2.123>. 
104

 Yuberti dan Antomi Saregar, op.cit., h.102. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskriptif Data 

1. Pretest 

Sebelum peneliti melakukan pembelajaran dengan menggunakan LKPD 

terintegrasi nilai Islami maka peneliti melakukan pretest yang bertujuan untuk 

melihat kemampuan awal peserta didik terhadap literasi sains. Maka setelah 

dilakukan Pretest didapatkan nilai sebagai berikut : 

60, 50, 40, 50, 50, 40, 40, 40, 50, 60, 60, 60, 50, 50, 50, 30, 70, 50, 60, 50, 70, 

40, 60, 20, 60, 50, 40, 80, 80, 70, 70, 70. 

a. Distribusi Frekuensi 

1. Rentang = 80 – 20 = 60 

2. Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3) log 32 

= 1 + (3,3) (1,5051) 

= 1 + 4,9668 

= 5,9668 

 Jadi banyak kelas 5 atau 6 

3. Panjang kelas  = 𝑝 =
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
=  

60

5
= 12 

4. Data terkecil = 20 

5. P = 12 & data terkecil = 20 maka kelas pertama berbentuk 20-31, 32-45 dst 
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Tabel 4.1. Daftar frekuensi nilai Pretest  

Nilai Pretest 
Tabulasi Frekuensi 

20 - 31 II 2 

32 - 43 IIIII I 6 

44 – 55 IIIII IIIII 10 

56 – 67 IIIII II 7 

68 – 79 IIIII 5 

80 - 91 II 2 

Jumlah - 32 

  

  

 

 

 

  Gambar 4.1 Histogram nilai pretest 

b. Median  

𝑀𝑒 = 𝑏 + 𝑝  
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c. Modus 

𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝  
𝑏1

𝑏1 + 𝑏2
  

= 43,5 + 12  
4

4 + 3
  

= 43,5 + 12  
4

7
  

= 43,5 + 6,85 

= 50,35 

d. Rata-rata nilai  Pretest 

   Tabel 4.2. rata-rata nilai pretest  

X1 f1 X1. f1 

20 1 20 

30 1 30 

40 6 240 

50 10 500 

60 7 420 

70 5 350 

80 2 160 

Jumlah 32  

 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =  
 𝑓1.𝑥1

 𝑓1
=  

1720

32
 = 53,75 

2. Posttest  

Selanjutnya dilakukan pembelajaran dengan menggunakan LKPD 

terintegrasi nilai Islami. Setelah pembelajaran sudah dilakukan maka dilakukan 

posttest yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi sains peserta didik 

setelah diberikan pembelajaran menggunakan LKPD terintegrasi nilai Islami. 
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Didapatkan nilai posttest sebagai berikut : 70, 60, 60, 70, 80, 50, 60, 80, 80, 80, 

70, 80, 80, 70, 80, 50, 90, 80, 70,70, 80, 80, 50, 70, 60, 70, 100, 60, 90, 100, 100, 

80, 90. 

a. Distribusi Frekuensi 

1. Rentang = 100 – 50 = 50 

2. Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3) log 32 

= 1 + (3,3) (1,5051) 

= 1 + 4,9668 

= 5,9668 

 Jadi banyak kelas 5 atau 6 

3. Panjang kelas  = 𝑝 =
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
=  

50

6
= 8,33 

Jadi p 8 atau 9 

4. Data terkecil = 50 tetapi diambil 49 

5. P = 12 & data terkecil = 20 maka kelas pertama berbentuk 20-31, 32-45 dst 

Tabel 4.3. Daftar frekuensi nilai posttest 

Nilai Pretest 
Tabulasi Frekuensi 

49 - 57 III 3 

58 - 66 IIIII  5 

67 - 75 IIIII III 8 

76 – 84 IIIII IIIII 10 

85 - 93 III 3 

94 - 102 III 3 

Jumlah - 32 
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Gambar 4.2 Histogram nilai posttest  

b. Median  

𝑀𝑒 = 𝑏 + 𝑝  
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c. Modus 
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d. Rata-rata nilai Posttest 

   Tabel 4.4. rata-rata nilai posttest  

X1 f1 X1. f1 

50 3 20 

60 5 30 

70 8 240 

80 10 500 

90 3 420 

100 3 350 

Jumlah 32 2380 

 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =  
 𝑓1.𝑥1

 𝑓1
=  

2380

32
 = 74,375 

B. Hasil Uji Coba Instrumen Test 

1. Validitas 

Pada penelitian ini untuk memperoleh data tes kemampuan literasi sains 

peserta didik, dilakukan uji coba tes kemampuan literasi sains yang terdiri dari 20 

butir soal pilihan ganda pada peserta didik diluar sampel penelitian. Uji coba tes 

dilakukan pada 30 peserta didik kelas VII.D SMP N 1 Kotaagung Timur. 

Tabel 4.5. Hasil uji validitas butir soal
105

 

20 soal 

kemampuan 

literasi sains 

Keterangan Butir Soal Jumlah 

Valid 4,5,7,8,11,13,14,15,16,18,20. 11 

Tidak Valid 1,2,3,6,9,10,12,17,19. 9 

Berdasarkan hasil perhitungan dari 20 soal yang telah diuji cobakan, 

diperoleh hasil 11 butir soal yang dinyatakan valid dan 9 diantaranya memilki 

validitas yang rendah atau dapat dikatakan tidak valid. Soal yang telah valid 

                                                             
105

 Perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran h. 144. 
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tersebut akan digunakan untuk soal pretest dan postest dalam penelitian sebanyak 

10 butir soal pilihan ganda kemampuan literasi sains peserta didik. 

2. Reliabilitas 

Pada saat uji reliabilitas menggunakan program Exel, soal-soal yang 

diujicobakan memiliki koefisien reliabilitas dalam penelitian sebesar 0,63
106

 

termasuk katagori tinggi, hal ini menyatakan bahwa soal-soal yang akan diujikan 

reliabel dengan kategori tinggi. 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Berdasarkan uji tingkat kesukaran ini rata-rata soal berada pada katagori 

sedang. Berikut tabel tingkat kesukaran butir soal: 

Tabel 4.6. Tabel hasil uji tingkat kesukaran butir soal
107

 

No Keterangan   No Butir Soal Jumlah 

1. Sukar 1,2,6,9,17,19. 6 

2. Sedang 3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,16,18,20. 13 

3. Mudah 13 1 

Berdasarkan pada tabel perhitungan tingkat kesukaran butir soal diatas 

menunjukkan bahwa hasil uji tingkat kesukaran dari 20 soal dihasilkan 1 soal 

berkriteria mudah, 13 soal berkriteria sedang dan 6 soal berkriteria sukar. 

4. Uji Daya Pembeda 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap jawaban peserta didik diperoleh 

daya pembeda soal yang beragam. Data taraf daya beda soal disajikan pada tabel 

dibawah ini. 

                                                             
106 Perhitungan Reliabilitas dapat dilihat pada lampiran h. 145. 
107 Perhitungan uji Tingkat Kesukaran dapat dilihat pada lampiran h. 146. 
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  Tabel 4.7. Hasil uji daya pembeda soal
108

 

No Kriteria Butir Soal Jumlah 

1. Jelek 1,2,3,5,9,10,17,19. 8 

2. Cukup 12,13,16,20. 4 

3. Baik 4,7,8,11,14,15,18. 8 

4. Baik sekali - 0 

Berdasarkan perhitungan menggunakan program Microsof Exel hasil uji 

daya pembeda menunjukan dari 20 soal diperoleh 8 soal yang berkriteria jelek, 4 

soal yang berkriteria cukup, dan 8 soal yang berketeria baik. Dari 12 butir soal 

yang diterima hanya 10 yang layak digunakan untuk mengambil data tes 

kemampuan literasi sains peserta didik, karena soal nomor 12 merupakan soal 

yang tidak valid dan soal no 5 memiliki kriteria yang jelek. Karena soal yang 

baik adalah soal yang memenuhi syarat kriteria dari uji validitas, uji reliabilitas, 

uji taraf kesukaran dan uji daya beda.   

5. Fungsi Pengecoh/Distractor 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap jawaban peserta didik menggunakan 

program Microsoft Exel fungsi pengecoh berada dalam kriteria baik karena nilai 

yang didapat di atas 2%.
109

 

C. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Kotaagung Timur,  jadwal penelitian 

mengikuti jadwal mata  pelajaran IPA di sekolah tersebut yang dilaksanakan 2 

kali dalam sepekan yaitu hari Senin dan Rabu pada materi pencemaran 

lingkungan. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel kelas VII C  yang 

                                                             
108 Perhitungan uji Daya Pembeda dapat dilihat pada lampiran h. 147. 
109 Perhitungan uji Pengecoh dapat dilihat pada lampiran h. 148. 
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menggunakan LKPD terintegrasi Nilai Islami pada pembelajaran berbasis 

masalah. 

Penelitian ini berlangsung sebanyak 5 kali pertemuan, dengan menjalankan 3 

RPP. Pada pertemuan pertama peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu 

agar peserta didik tidak begitu canggung dengan hadirnya pendidik baru. Peneliti 

berkenalan terlebih dahulu, menceritakan asal PTN (Perguruan Tinggi Negeri), 

berbagi pengalaman, setelah itu bergantian peserta didik  memperkenalkan diri 

mereka dan cita-citanya kelak dengan cara pendidik mengabsen satu persatu 

peserta didik. Perkenalan tersebut menghabiskan waktu ± 30 menit. Kemudian 

dilanjutkan dengan persiapan pretest, peneliti memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mempelajari  materi pencemaran lingkungan sampai jam 

pertama berakhir. Selanjutnya pretest dilaksanakan sampai jam pelajaran 

berakhir.  

Pertemuan kedua sampai pertemuan keempat peneliti mulai menerapkan 

media pembelajaran berupa LKPD terintegrasi Nilai Islami dalam pembelajaran  

berbasis masalah yang telah dirancang di dalam RPP. Pada pertemuan  pertama 

proses pembelajaran di mulai dengan mengecek kehadiran, membaca doa, 

melakukan kegiatan pembiasaan yaitu menjaga kebersihan kelas dengan 

mengambil sampah jika ada disekitar tempat duduk peserta didik, dalam kegiatan 

pembiasaan ini peserta didik sudah menjalankan indikator akhlak terhadap 

lingkungan berupa menjaga kebersihan lingkungan, kemudian pendidik 

memberikan motivasi tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia 



88 
 

menjaga akhlak terhadap lingkungan dengan mengaitkan ayat alquran dan 

menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang 

diamanatkan untuk menjaga bumi ini sehingga peserta didik dapat menjaga 

akhlak terhadap lingkungan dan senantiasa berbuat baik terhadap lingkungan. 

Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah terdapat pada RPP. 

Pada kegiatan inti peneliti melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah dengan tahap 

pertama yaitu  mengorientasi peserta didik pada masalah pada tahap orientasi 

pada masalah  ini pendidik  membagikan LKPD yang didalamnya sudah terdapat 

artikel tentang permasalahan pencemaran lingkungan. Dalam tahap ini dapat 

mengembangkan aspek literasi sains berupa kompetensi sains tentang 

mengidentifikasi permasalahan secara ilmiah. Contoh dari pencemaran 

lingkungan yang ada pada LKPD yaitu, LKPD 1 terdapat permasalahan 

mengenai pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik tepung tapioka yang 

terdapat di kota Metro yang menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengganggu 

kesehatan warga sekitar. Pada LKPD 2 permasalahan yang terjadi berupa 

pencemaran air yang terjadi di desa Teba Kotaagung Timur  yang disebabkan 

oleh pabrik aqua yang berdiri disekitar rumah warga yang menyebabkan ribuan 

ikan mati. Dalam LKPD 3 terdapat permasalahan berupa pencemaran tanah yang 

terjadi di pasar Kotaagung akibat sampah yang menumpuk begitu saja dan air 

akibat genangan ikan sehingga menimbulkan bau busuk dan berbagai penyakit. 
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Gambar dibawah ini merupakan pekerjaan dari peserta didik pada tahap orientasi 

pada masalah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Hasil jawaban peserta didik 

Pada kegiatan ini setelah peserta didik membaca artikel yang ada pada LKPD 

peserta didik dapat menemukan masalah yang terjadi pada artikel sehingga 

peserta didik dapat mendeskripsikan permasalahan dan mengetahui salah satu 

contoh dari pencemaran lingkungan. Pada kegiatan ini peserta didik menjadi 

lebih aktif dan bekerjasama dalam mencari permasalahan yang ada pada LKPD.  

Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap mengorganisasi peserta didik pada tahap ini 

pendidik harus membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok kecil 

kelompok yang dibentuk dalam pembelajaran ini terdiri dari 4 kelompok. 

Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang 

sudah di deskripsikan pada tahap pertama. Berikut gambar dari hasil peserta 

didik mempelajari permasalahan dari tahap pertama. 
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Gambar 4.4. Hasil jawaban peserta didik dari tahap kedua 

Pada kegiatan ini peserta didik dapat mengetahui kondisi di lingkungan yang 

terjadi pencemaran udara, yang terdapat pada artikel setelah mendeskripsikan 

permasalahan pada tahap orientasi masalah. Dan peserta didik bersama kelompok 

menyatukan pendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga terjadi 

kerjasama yang baik.  

Tahap selanjutnya yaitu tahap membimbing penyelidikan, pada tahap ini  

pendidik membimbing peserta didik untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang 

ada pada LKPD dan mengumpulkan berbagai literatur yang dapat dijadikan 

acuan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Berikut gambar 

dari hasil penyelidikan peserta didik. 
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Gambar 4.5. Hasil dari kegiatan penyelidikan 

Pada kegiatan ini peserta didik dapat mengetahui penyebab dan dampak yang 

terjadi dari pencemaran udara. Dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam 

belajar karena peserta didik mencari sendiri pemecahan masalah yang ada pada 

tahap ini aspek literasi sains yang dapat dikembangkan berupa kompetensi sains 

pada indikator menggunakan bukti ilmiah.  

Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya pada tahap 

ini setelah peserta didik mengetahui permasalahan, kondisi sekitar yang tercemar, 

penyebab dan dampak nya selanjutnya peserta didik menyajikan karya berupa 

memberikan jawaban tentang bagaimana cara menganggulangi pencemaran 

udara yang terdapat pada artikel. Pada tahap ini aspek literasi sains yang 

dikembangkan yaitu aspek kompetensi sains dengan indikator menjelaskan 

fenomena sains secara ilmiah.  Berikut hasil dari jawaban salah satu kelompok  
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Gambar 4.6. Hasil jawaban salah satu kelompok 

Pada kegiatan ini peserta didik dapat membuat sebuah tulisan tentang cara 

seorang muslim menyikapi pencemaran udara dan memberikan solusi dari 

pencemaran tersebut. Selanjutnya peserta didik aktif dalam berdiskusi dan semua 

peserta didik dalam kelompok terlibat langsung dalam penyelesaian masalah 

pencemaran lingkungan sehingga tidak ada lagi peserta didik yan pasif.  

Pada tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil pemecahan masalah, pada tahap 

ini setelah berdiskusi dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut 

selanjutnya peserta didik dari perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas yang ditanggapi oleh kelompok lain. Pada tahap ini aspek 

literasi sains yang dapat dikembangkan berupa aspek pengetahuan sains.  Pada 

kegiatan ini pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang didapat 

peserta didik selama proses pembelajaran yang dapat dijadikan tolak ukur oleh 

pendidik dalam pembelajaran selanjutnya.  
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Pertemuan kedua pada kegiatan pendahuluan pendidik memeriksa 

kehadiaran peserta didik, berdoa sebelum pembelajaran dimulai, melakukan 

kegiatan pembiasaan dengan menanam bunga di sekitar kelas hal ini dilakukan 

oleh peserta didik untuk menjaga makhluk hidup disekitar lingkungan. 

Selanjutnya Pendidik memotivasi peserta didik agar peserta didik bersemangat 

untuk belajar dengan memberi tahu cara mensikapi bencana alam dalam 

perspektif Islam agar kita senantiasa menjaga lingkungan. Pada kegiatan 

pembiasaan ini peserta didik diberitahu bahwa sesungguhnya bencana alam yang 

terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari perbuatan kita sendiri, seperti kita 

sering menebang pohon sembarangan dan menyebabkan banjir. Jadi kita sebagai 

khalifah harus senantiasa menjaga lingkungan. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang terdapat dalam RPP. 

Pada kegiatan inti pendidik menjalankan tahapan model PBL yaitu pada 

tahap pertama dimulai dengan mengorientasi peserta didik pada masalah dalam 

tahap ini pendidik membagikan LKPD selanjutnya peserta didik dalam kelompok 

membuka LKPD 4 dan mengamati percobaan yang terdapat dalam LKPD. Aspek 

literasi sains yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa aspek kompetensi 

sains dengan indikator mengidentifikasi permasalahan secara ilmiah. Tahap 

selanjutnya mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan mengatur 

kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya. 

 Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap membimbing penyelidikan, pada 

tahap ini pendidik membimbing penyelidikan dengan melakukan percobaan yang 
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sudah terdapat dalam LKPD yaitu percobaan mengenai pencemaran udara yang 

bertujuan untuk mengetahui pencemaran udara disekitar peserta didik. Aspek 

literasi sains yang dapat dikembangkan dalam tahap ini adalah aspek 

kompetensi sains dengan indikator menggunakan bukti ilmiah. Peserta didik 

melakukan serangkaian percobaan dengan menyiapkan alat dan bahan berupa 

mika, double tip dan hand body selanjutnya peserta didik mengoleskan hand 

body pada mika yang selanjutnya menempelkan mika di depan kelas, lapangan 

dan gerbang sekolah, kemudian peserta didik mengamati hasil percobaan 

membandingkan debu yang menempel di mika pada setiap tempat yang berbeda. 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan masing-masing kelompok. Gambar 

dibawah ini salah satu kegiatan percobaan peserta didik pada kelompok.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Percobaan pencemaran udara 

Pada kegiatan percobaan ini peserta didik dapat mengembangkan psikomotorik 

dengan baik sehingga peserta didik tidak hanya mendapat materi saja tetapi dapat 

mengaplikasikan nya juga. 
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Tahap selajutnya yaitu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya dimana pada tahap ini peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 

yang ada pada LKPD mengenai percobaan yang telah dilakukan dan membuat 

kesimpulan hasil percoban.  Berikut data hasil percobaan dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Hasil pengamatan percobaan 
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Gambar 4.9. Kesimpulan hasil percobaan 

Pada kegiatan ini setelah peserta didik melakukan percobaan peserta didik 

mengetahui tentang pencemaran udara, penyebab pencemaran udara dan dampak 

dari pencemaran udara.  

Tahap terakhir yaitu tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah dimana pada tahap ini dengan bimbingan pendidik, peserta 

didik merefleksikan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan dengan 

mempresentasikan hasil dari percobaan didepan kelas. Dimensi literasi sains 

yang dikembangkan adalah aspek pengetahuan sains pendidik memberikan 

penguatan terkait materi yang telah dibahas. 

Pada pertemuan terakhir kegiatan pendahuluan masih sama dengan pertemuan 

sebelumnya yaitu, dimulai dengan mengabsen, berdo‘a dan melakukan kegiatan 

pembiasaan dengan membiasakan membuang sampah pada tempat nya dan 

disesuaikan dengan jenis sampah nya seperti organik, an organik dan pecah 
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belah. Selanjutnya pendidik memotivasi peserta didik agar bersemangat untuk 

belajar dengan melakukan percobaan filtrasi air yang bertujuan untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan. Dan pada kegiatan ini indikator akhlak 

terhadap lingkungan yang dikembangkan adalah menjaga lingkungan dengan 

cara menjernihkan air yang keruh. 

Pada kegiatan inti pendidik menjalankan tahapan model pembelajaran PBL 

yang dimulai dengan tahap mengorientasi pada masalah dalam tahap ini pendidik 

memberikan LKPD kepada setiap kelompok dan peserta didik diminta untuk 

mengamati percobaan yang ada dalam LKPD yaitu percobaan mengenai filtrasi 

air. Pada tahap ini aspek literasi sains yang dikembang yaitu kompetensi sains 

dengan indikator mengidentifikasi isu ilmiah. Pada tahap kedua yaitu 

mengorganisasi tim-tim belajar disini pendidik meminta peserta didik untuk 

duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Pada tahap ketiga yaitu melakukan penyelidikan disini pendidik membimbing 

masing-masing kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang percobaan  

mengenai filtrasi air. Pada tahap ini aspek literasi sains yang dikembangkan 

adalah kompetensi sains dengan indikator menggunakan bukti ilmiah. 

Adapun hal-hal yang dilakukan peserta didik dalam kelompok adalah peserta 

didik menyiapkan botol aqua yang berukuran besar, kemudian memotong 

menjadi dua bagian, bagian kepala dijadikan tempat untuk menampung air yang 

akan disaring, sedangkan badan botol digunakan untuk menampung air yang 
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bersih hasil penyaringan. Selanjutnya peserta didik menyiapkan bahan-bahan 

yang akan digunakan dalam kegiatan penyaringan yang terdiri dari, kerikil, pasir, 

arang, ijuk, kapas, dan batu besar setelah itu di cuci dan dikeringkan. Setelah 

semua bahan terkumpul peserta didik menyusun bahan tersebut sesuai urutan, 

selanjutnya menuang air keruh ke lapisan teratas dan mengamati hasilnya. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Percobaan filtrasi air 

Pada kegiatan ini peserta didik dapat langsung terlibat dalam proses 

penemuan untuk memecahkan masalah sehingga peserta didik lebih aktif. 

Percobaan ini dilakukan untuk mendapatkan air bersih yang dapat digunakan 

kembali dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk menyiram tanaman. 

Tahap selajutnya yaitu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya dimana pada tahap ini peserta didik membuat laporan hasil percoban. 

Aspek literasi sains yang dikembangkan dalam tahap ini adalah kompetensi 

sains dengan indikator menjelaskan fenomena sains secara ilmiah. 
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Gambar 4.11. Hasil pengamatan percobaan filtrasi air 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 4.12. Kesimpulan hasil percobaan 

Pada kegiatan ini peserta didik dapat membuat sebuah alat sederhana dari 

bahan-bahan sederhana yang digunakan untuk menjernihkan air. Sehingga 

peserta didik dapat mengetahui salah satu cara untuk mengurangi pencemaran air 

berupa air yang keruh dengan membuat alat penjernih air.  

 Tahap terakhir yaitu tahap menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah dimana pada tahap ini dengan bimbingan pendidik peserta 
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didik dalam kelompok mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas, peserta 

didik merefleksikan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Aspek literasi 

sains yang dikembangkan dalam tahap ini adalah aspek pengetahuan sains. 

Pendidik memberikan penguatan terkait materi yang telah dibahas. 

Pada pertemuan terakhir setelah semua kegiatan pembelajaran dilakukan 

peneliti melakukan posttest untuk mengetahui kemampuan akhir peserta didik, 

posttest dilakukan selama 60 menit dengan memberikan soal pilihan ganda 

mengenai pencemaran lingkungan sebanyak 10 soal. Dimana hasil dari pretest 

dan posttest ini dilihat peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik.  

D. Hasil Data Peningkatkan Literasi Sains Peserta Didik 

1. Uji N-Gain Ternormalisasi 

Peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik dapat dihitung 

menggunakan rumus gain yang ternormalisais (N-Gain) berdasarkan perolehan 

data pretest dan posttest. Perbandingan nilai rata-rata pretest literasi sains aspek 

pengetahuan dan kompetensi tema pencemaran lingkungan disajikan dalam tabel 

4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.8. Data kemampuan literasi sains peserta didik 

No Jenis Test 
Rerata 

Nilai 
N-Gain %N-gain 

1. Pretest 53.75 
0.446 44% 

2. Posttest 74.375 

 

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa nilai-rata-rata pretest sebelum 

diberikan perlakuan sebesar 53,75 dan setelah diberikan perlakuan dengan 
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menggunakan media pembelajaran berupa LKPD terintegrasi nilai Islami nilai 

peserta didik terjadi peningkatan sebesar 74,38 dan kemampuan literasi sains 

peserta didik mengalami peningkatan sebesar 44% dengan berada pada kategori 

sedang. 

2. Uji Statistik Data Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik 

Peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik selain dianalisis dengan 

N-Gain juga dianalisis dengan menggunakan uji statistik yang merupakan salah 

satu ciri dari penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengarahkan peneliti 

menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

sebelum diajukan hipotesis maka dilakukan serangkaian uji statistik terhadap 

data pretest dan posttest yang telah didapat selama penelitian. Rekapitulasi uji 

statistik disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9. Ringkasan hasil uji statistik terhadap nilai pretest dan posttest. 

No 
Teknik 

analisis Data 
Jenis Uji Hasil Keputusan Kesimpulan 

1. Normalitas Shapiro-Wilk 

Sig. Ptetest = 

0.150 

Sig Post-test = 

0.063 

H1 

diterima 

Data 

Normal 

2. Homogenitas Levene’s test Sig.= 0.938 
H1 

diterima 

Data 

Homogen 

3. Uji-T 
Paired 

Sample t-test 
Sig. = 0.00 

H1 

diterima 

Terdapat 

perbedaan 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui uji normalitas data yang diuji 

dengan Shapiro-Wilk, menunjukan taraf signifikansi untuk nilai prestest sebesar 

0,150 dan posttest sebesar 0,063. Kedua signifikansi tersebut menunjukan nilai 
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yang lebih besar dari α = 0,05  (Sign > 0,05 ) yang berarti H1 diterima dan H0 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest dan posttest 

terdistribusi normal. Sedangkan untuk homogenitas, data hasil pretest dan 

posttest diuji menggunakan levene’s test, taraf siginiknasi yang diperoleh sebesar 

0,938 lebih besar dari α = 0,05  (Sign > 0,05 )sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data nilai pretest dan posttest berasal dari populasi yang homogen atau varian 

setiap sampel adalah sama.  

Data nilai pretest dan posttest yeng telah diketahui normalitas dan 

homogenitas selanjutnya di uji hipotesis nya menggunakan uji t dua sampel 

berpasangan (paired sampel t-test). Berdasarkan tabel diketahui taraf 

signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari α = 0,05 (Sig < 0,05 ) yang berarti 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji statistik ini menunjukkan bahwa 

kemampuan literasi sains peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan 

LKPD terintegrasi nilai Islami tidak sama atau dengan kata lain terdapat 

perbedaan yang signifikansi antara kemampuan literasi sains peserta didik 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berupa LKPD 

terintegrasi nilai Islami. Melihat nilai rata-rata posttest lebih besar dari nilai 

pretest dapat diketahui bahwa LKPD terintegrasi Nilai Islami dapat 

meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik.  
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3. Kemampuan Literasi Sains Aspek Pengetahuan 

Aspek pengetahuan yang dianalisis terdiri dari pencemaran udara, 

pencemaran air dan pencemaran tanah. Data kemampuan literasi sains peserta 

didik disajikan dalam tabel  berikut: 

 Tabel 4.10. Data kemampuan literasi sains peserta didik aspek pengetahuan 

No 
Aspek 

Pengetahuan 
Pretest Posttest N-Gain Keterangan 

1. Pencemaran 

Air 

33.14 

 

61.55 

 

0.4249 

 
Sedang 

2. Pencemaran 

Udara 

57.81 

 

 

76.56 

 

0.4444 

 
Sedang 

3. Pencemaran 

Tanah 

65.63 

 

100 

 

1 

 
Tinggi 

 Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa seluruh aspek pengetahuan 

mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pengetahuan 

pencemaran tanah yaitu sebesar 1 % berada pada kategori tinggi. Sedangkan 

untuk peningkatan terendah terjadi pada aspek pengetahuan pencemaran air  

yaitu sebesar 0,2% berada pada kategori sedang. Untuk aspek pengetahuan 

pencemaran tanah berada pada kategori sedang yaitu sebesar 0,4 %.  

  

 

 

 

 

Gambar 4.13. Grafik penigkatan kemampuan literasi sains peserta didik aspek 

pengetahuan 
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4. Kemampuan literasi Sains Aspek Kompetensi Sains 

Kemampuan literasi sains peserta didik aspek kompetensi meliputi tiga 

indikator yaitu, mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan 

menggunakan bukti ilmiah. Data kemampuan literasi sains peserta didik 

disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.11. Data analisis kemampuan literasi sains aspek kompetensi 

No 
Indikator 

Kompetensi 
Pretest Poesttest N-Gain Keterangan 

1. 
Mengidentifikasi 

Isu Ilmiah 

42.609 

 

61.547 

 

0.33 

 
Sedang 

2. 
Menjelaskan 

Fenomena Ilmiah 

68.75 

 

81.25 

 

0.4 

 
Sedang 

3. 
Menggunakan 

Bukti Ilmiah 

53.025 

 

78.516 

 

0.5426 

 
Sedang 

Berdasarkan tabel 4.5 peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik 

pada setiap indikator mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada 

indikator menggunakan bukti ilmiah yaitu dengan N-Gain sebesar 0.5% dengan 

kategori sedang  hal ini disebabkan karena peserta didik sudah melakukan 

praktikum sebelum nya mengenai filtrasi air dan percobaan pencemaran udara 

sehingga peserta didik mampu menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk  

indikator menggidentifikasi isu ilmiah dan menjelaskan fenomena ilmiah masuk 

kedalam kategori sedang dengan nilai N-gain yaitu sebesar 0.3% dan 0.4%.  

Peningkatan kemampuan literasi sains aspek kompetensi juga dapat dilihat 

pada gambar 4.4, dimana pada gambar untuk mengidentifikasi isu ilmiah 

disimbolkan dengan ―A‖ indikator menjelaskan fenomena ilmiah disimbolkan 

dengan ―C‖ dan menggunakan bukti ilmiah disimbolkan dengan ―B‖  
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Gambar 4.14. Grafik peningkatan kemampuan literasi sains tiap indikator 

kompetensi. 

5. Effect Size 

Effect Size dalam statistik digunakan untuk menentukan besarnya skala 

keefektifan sebuah penelitian. Dalam Penelitian ini yang diukur keefektifannya 

adalah LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah. 

Berikut hasil analisi effect size disajikan dalam tabel dibawah ini. 

   Tabel 4.12. Hasil analis uji effect size  

Nilai 
Rata-rata 

nilai 

Standart 

Devisiasi 
Effect Size Keterangan 

Pretest 53.75 

 

13.85407824 

 
0.74 Sedang 

Posttest 74.735 

 

13.89766748 

 

Tabel 4.4  menunjukkan bahwa perolehan effect size sebesar 0.74  maka 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD terintegrasi 

nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah memberi pengaruh yang cukup 
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tinggi terhadap kemampuan literasi sains peserta didik pada mata pelajaran 

pencemaran lingkungan. 

E. Pembahasan 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran 

LKPD terintegrasi nilai Islami merupakan bahan ajar yang dibuat dengan 

merujuk pada sintak model pembelajaran PBL pada materi pencemaran 

lingkungan. LKPD terintegrasi nilai Islami disusun berdasarkan sintaks PBL 

dengan meliputi beberapa tahap: 1) Tahap mengorientasi peserta didik pada 

masalah, pada tahap ini peserta didik mengamati permasalahan pencemaran 

lingkungan seperti pencemaran air, udara dan tanah yang ada pada LKPD; 2) 

Tahap kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, pada tahap ini 

pendidik membentuk kelompok; 3) membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok, pada tahap ini pendidik membimbing penyelidikan berupa mencari 

dan mengumpulkan berbagai literature yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Selain itu peserta didik dapat melakukan 

penyelidikan dengan melakukan percobaan yang terdapat pada LKPD dengan 

melakukan percobaan secara langsung maka peserta didik lebih aktif dalam 

bertanya dan berdiskusi. 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada 

tahap ini peserta didik dalam kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 

yang ada pada LKPD, dan membuat hasil karya berupa laporan dan jawaban dari 

pertanyaan pada tahap ini peserta didik mampu mengambil keputusan secara 

logis berdasarkan pemahaman yang didapat. 5) Menganalisis dan mengevaluasi 
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hasil dari pemecahan masalah, pada tahap ini pendidik melakukan evaluasi 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk menguji 

pengetahuan peserta didik setelah diberikannya materi.  

Karakteristik yang membedakan LKPD yang dibuat peneliti dengan LKPD 

lainnya adalah LKPD yang dibuat peneliti terintegrasi nilai Islam dan model 

pembelajaran PBL karena peserta didik terlibat secara aktif dalam penemuan 

konsep. Langkah-langkah ilmiah dalam tahapan PBL dapat meningkatkan 

kemampuan literasi sains peserta didik karena dalam pemecahan masalah peserta 

didik harus mengambil keputusan melalui eksperimen.
110

 Hal senada 

disampaikan oleh PISA bahwa literasi sains merupakan kemampuan dalam 

menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan 

untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar memahami dan 

membuat keputusan. 
111

 Literasi sains juga secara langsung berhubungan 

membangun generasi baru yang memiliki pemikiran dan dapat menggunakan 

bukti ilmiah kepada masyarakat.
112

 

Model PBL yang diterapkan dalam LKPD terintegrasi nilai Islami 

menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang terdapat dilingkungan tempat 

tinggal peserta didik, sehingga model PBL ini cocok diterapkan dalam 

meningkatkan kemampuan peserta didik. Literasi sains sebagai pengetahuan dan 

                                                             
110

 Meika, Suciati, and Puguh Karyanto, ‗Pengembangan Modul Berbasis Inquiry Lesson Untuk 

Meningkatkan Dimensi Konten Pada Literasi Sains Materi Sistem Pencernaan Kelas XI‘, 5.3 (2016). 
111

Yani Kusuma Astuti, ‗Literasi Sains Dalam Pembelajaran IPA‘, 7 (2016), 67–72. 
112

Mamat Arohman and Didik Priyandoko, ‗Kemampuan Literasi Sains Siswa Pada Pembelajaran 

Ekosistem‘, 13.1 (2016), 90–92. 
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pemahaman tentang peristiwa dan kejadian di lingkungan.
113

 Seseorang yang 

memiliki literasi sains adalah orang yang menggunakan konsep sains, 

mempunyai keterampilan proses sains untuk menilai dalam membuat keputusan 

sehari-hari saat berhubungan dengan orang lain, masyarakat dan lingkungannya, 

termasuk perkembangan sosial dan ekonomi.
114

 

Selama proses pembelajaran dengan menggunakan LKPD terintegrasi nilai 

Islami dalam  pembelajaran berbasis masalah terlihat bahwa peserta didik lebih 

aktif dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam LKPD yang dikerjakan 

secara berkelompok yang menciptakan kerjasama yang baik serta saling 

menghargai. Disini peserta didik merasa suka dan tidak bosan saat mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan LKPD tersebut. Peserta didik juga lebih 

termotivasi dan berminat mengikuti pembelajaran sehingga dapat berkonsentrasi 

dalam memahami materi yang di ajarkan dan dapat  dapat meningkatkan literasi 

sains peserta didik.  

Dalam kerja kelompok  peserta didik dapat  bertukar pendapat untuk 

membangun konsep materi yang dipelajari bersama. Kerja kelompok membuat 

peserta didik timbul rasa keinginan untuk membantu peserta didik lainnya dalam 

kelompok, yang mengalami kesulitan, sehingga membuat peserta didik menjadi 

semangat untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Tujuan dari kerja 

kelompok adalah untuk menjelaskan apa yang mereka pikirkan, menemukan 

                                                             
113

 Gbamanja dalam Yani Kusuma Astuti, Op. cit., h. 2. 
114

 Ratna et.al dalam Mamat Arohman, Saefudin, and Didik Priyandoko, Op. cit. h.1. 



109 
 

kesalahan dalam penalaran dan akhirnya mencapai kesimpulan pada jawaban, 

yang kemudian ditransfer ke dalam LKPD, yang diisi oleh masing-masing 

kelompok.
115

 

Peserta didik merasa tertarik dan tidak bosan karena LKPD yang dibuat oleh 

peneliti sedikit berbeda yaitu dengan mengintegrasikan materi dengan nilai-nilai 

Islam berupa akhlak terhadap lingkungan sehingga peserta didik tidak hanya 

mengetahui ilmu sains tetapi dapat mengetahui keterkaitan Islam dengan 

lingkungan yang diharapkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dapat 

meningkat serta akhlak terhadap lingkungan menjadi bertambah sehingga nilai 

Islam berkaitan dengan literasi sains. Hal ini sesuai dengan penelitian Ardian 

Asyhari yang ―berjudul Literasi sains berbasis nilai-nilai islam dan budaya 

Indonesia‖ bahwa literasi sains yang berbasis nilai-nilai Islam dan Budaya 

Indonesia dapat dimaknai dengan kemampuan untuk terlibat dengan ilmu 

pengetahuan (sains) pada masalah terkait dan dengan ide-ide (gagasan) sains 

sebagai refleksi warga negara yang beragama dan berbudaya.
116

  

Pada permasalahan yang disajikan dalam LKPD pun mengangkat 

permasalahan yang ada disekitar tempat tinggal peserta didik, seperti kasus 

pencemaran lingkungan salah satunya pencemaran air yang terjadi di pekon Teba 

Kotaagung timur, sehingga peserta didik diharapakan dapat memecahkan 
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 Gummah et.al dalam Antomi Saregar, Sri Latifah, and Meisita Sari, ‗Efektivitas Model 

Pembelajaran CUPs: Dampak Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Madrasah 
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 Ardian Asyhari, ‗Literasi Sains Berbasis Nilai-Nilai Islam Dan Budaya Indonesia‘, 6.1 (2017), 
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masalah yang berada disekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Dampak 

dari pencemaran lingkungan adalah hilangnya beberapa ekosistem penting, 

seperti kenaikan air laut yang mengakibatkan banjir dan dampak lainnya.
117

 

Sebuah LKPD sebagai bahan ajar yang menarik bagi peserta didik dan 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak akan 

memotivasi untuk belajar keras dan belajar cerdas.
118

 

2. Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik 

Kemampuan literasi sains yang diukur dalam penelitian ini adalah aspek 

pengetahuan dan kompetensi sains. Kemampuan literasi sains peserta didik diukur 

melalui tes literasi sains yang berjumlah sepuluh soal berbentuk pilihan ganda 

dengan empat pilihan jawaban. Pada kemampuan awal literasi sains peserta didik 

memperoleh nilai sebesar 53,75% terdapat pada tabel 4.1Selanjutnya peneliti 

menggunaan LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah 

untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Setelah diberikan 

perlakuan berupa media pembelajaran LKPD terintegrasi nilai Islami pada 

pembelajaran berbasis masalah kemampuan literasi sains peserta didik mengalami 

peningkatan hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai posttest peserta didik yaitu 

sebesar 74 pada tabel 4.1. 
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 Anggraeni dalam Mamat Arohman, Saefudin, and Didik Priyandoko, op. cit. h.1. 
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Peningkatan literasi sains peserta didik juga dapat dilihat dari hasil rata-rata 

gain yang dinormalisasi (N-Gain) yang menunjukan presentasi nilai sebesar 45% 

dan berada dalam kategori ―sedang‖. Hal tersebut terjadi dikarenakan sudah 

diberikan perlakuan dengan menggunakan LKPD terintegrasi nilai Islami dalam 

pembelajaran berbasis masalah yang membuat peserta didik lebih aktif dan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga peserta didik dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar dengan pengetahuan ilmiah yang 

dimilikinya berdasarkan bukti dan fakta yang telah didapat. LKPD terintegrasi 

nilai Islami dalam pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan lebih 

kepada peserta didik untuk menemukan konsep sendiri dengan berbagai kegiatan 

yang ada pada LKPD sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan yang yang 

banyak dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  ―Nadia 

Vienurillah dan kusumawati dwiningsih dengan judul  pengembangan lembar 

kegiatan siswa (LKS) berorientasi literasi sains pada submateri faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi‖ pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa LKS 

yang berorientasi literasi sains layak digunakan dalam pembelajaran dan  LKS 

tersebut dapat digunakan dalam meningkatkan literasi sains peserta didik.
119

 

Tujuan dari bahan ajar adalah:  

                                                             
119

 Vienurillah Nadia and Dwiningsih Kusumawati, ‗Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) Berorientasi Literasi Sains Pada Sub Materi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Reaksi‘, 

5.2 (2016), 258–63. 
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1. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Segala informasi yang didapat 

dari sumber belajar, kemudian disusun dalam bentuk bahan ajar. Hal ini 

membuka wacana dan wahana baru bagi siswa karena materi ajar yang 

disampaikan adalah sesuatu yang baru dan menarik.  

2.  Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Pilihan bahan ajar yang 

dimaksud tidak hanya terpaku oleh satu sumber, melainkan dari berbagai 

sumber belajar yang dapat dijadikan suatu acuan dalam penyusunan bahan 

ajar. 

3.  Memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran akan lebih mudah karena bahan ajar disusun 

sendiri dan disampaikan dengan cara yang bervariatif. 

4. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan berbagai jenis 

bahan ajar yang bervariatif diharapkan kegiatan pembelajaran tidak monoton, 

hanya terpaku oleh satu sumber buku, atau di dalam kelas. 
120

 

Pembelajaran menggunakan LKPD terintegrasi nilai Islami dalam 

pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk terlibat langsung dalam kegiatan ilmiah dan memeberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik mengenai pembelajaran IPA sehingga konsep yang 

didapat mudah diingat dan peserta didik lebih paham dengan materi yang 

dipelajari. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang 
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dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui materi.
121

Aktifitas yang tinggi pada 

umumnya diikuti dengan hasil belajar yang tinggi pula.
122

 

Selain itu pembelajaran berbasis masalah memberi peluang bagi siswa untuk 

lebih leluasa dalam belajar secara mandiri, saling bertukar pikiran dengan 

sesamanya, dan saling membantu dalam menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan oleh guru. Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan 

oleh. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang 

menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Karena 

dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan 

memberikan suatu pengalaman konkret, dengan pengalaman tersebut dapat 

digunakan pula memecahkan masalah-masalah serupa, karena pengalaman itu 

memberikan makna tersendiri bagi peserta didik.
123

 

Hasil penelitian yang didapat juga diperkuat dengan hasil uji statistik yang 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan 

posttest peserta didik sebelum dan sesudah di berikannya LKPD terintegrasi nilai 

Islami dalam pembelajaran berbasis masalah. Hal ini menunjukan bahwa LKPD 

terintegrasi nilai Islami dalam pembelajaran berbasis masalah membantu peserta 

didik membangun pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik.    
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Aktifitas pembelajaran pada setiap pertemuan diawali dengan kegiatan 

mengamati, yaitu mengamati permasalahan yang ada di LKPD permasalahan yang 

terkait mengenai pencemaran udara, air dan tanah serta permasalah yang 

ditampilkan pada LKPD merupakan permasalahan yang berada pada lingkungan 

sekitar tempat tinggal peserta didik. Dari kegiatan mengamati peserta didik di 

stimulus untuk menemukan pengetahuan bahwa terdapat hubungan objek yang 

diamati dengan materi pada pembelajaran. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat 

bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Dari kegiatan mengamati permasalah yang ada pada 

LKPD  merangsang rasa ingin tahu peserta didik terhadap fenomena yang telah 

diamati sebelumnya, selanjutnya menggiring peserta didik untuk menggali 

informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD 

pada bagian ini tenaga pendidik berperan sebagai fasilisator. Informasi yang 

didapat peserta didik sebelumnya merupakan pengetahuan awal yang di konstruksi 

oleh peserta didik yang didapat dari berbagai sumber yang kemudian dikonfirmasi 

oleh tenaga pendidik. 

Pembelajaran sains yang tepat untuk peserta didik seharusnya:  

a. mengamati apa yang terjadi 

b. memahami apa yang coba diamati; 

c. menggunakan pengetahuan baru untuk meramal-kan apa yang terjadi 
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d. menguji ramalan-ramalan (hipotesis) di bawah kondisi-kondisi untuk melihat 

apakah apakah ramalan tersebut benar.
124

 

3. Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Per Indikator 

Kemampuan literasi sains aspek pengetahuan yang dianalisis adalah 

pengetahuan tentang materi pencemaran udara, air dan tanah. yang dalam 

kerangka PISA 2012 masuk ke dalam beberapa cakupan materi pengetahuan sains, 

yaitu cakupan materi ―Sistem Hidup‖ yang berhubungan dengan kesehatan 

manusia dan ekosistem, dan hampir keseluruhan konteksnya tertuang dalam materi 

pencemaran lingkungan ini, antara lain konteks kesehatan, sumber daya alam, 

lingkungan dan bahaya, yang pada masing-masing konteksnya melibatkan hampir 

seluruh aspek personal, sosial, dan global dari kehidupan manusia itu sendiri.
125

 

Kemampuan literasi sains aspek kompetensi yang dianalisis meliputi tiga 

indikator yang terdiri dari, mengidentifikasi isu ilmiah, menggunakan bukti ilmiah 

dan menjelaskan fenomena sains secara ilmiah. Penerapan pembelajaran berbasis 

masalah dapat membantu peserta didik dapam penyelesaian masalah pada dunia 

nyata secara terstruktur. Aspek kompetensi dapat dicapai dari tahap-tahap 

pembelajaran berbasis masalah yaitu dimulai dari orientasi peserta didik pada 

masalah yang ada pada LKPD, adapun masalah yang dikaji dalam permasalahan 

yang terdapat pada LKPD merupakan masalah-masalah yang  berada dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik seperti pencemaran air, udara dan tanah, dari 
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permasalahan ini lah peserta didik dapat mengembangkan kompetensi literasi sains 

berupa mengidentifikasi isu ilmiah. Kemudian peserta didik dibentuk kelompok 

untuk menjawab pertanyaan dari kegiatan orientasi masalah, penguasaan 

kompetensi literasi sains dapat dilihat dari aktivitas peserta didik dalam kelompok 

untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan dengan menyampaikan ide-ide 

dari setiap individu. Masalah yang ada pada tahap orientasi masalah ini kemudian 

dipecahkan dengan serangkain pencarian informasi dari berbagai sumber yang 

berguna untuk menjawab pertanyaan. 

Setelah peserta didik melakukan pencarian informasi kemudian mendapatkan 

jawaban dari pencarian informasi tersebut maka dari kegiatan ini peserta didik 

dapat mengembangkan kompetensi literasi sains berupa menggunakan bukti 

ilmiah. Kemudian setelah peserta didik mendapatkan jawaban dari pertanyaan 

yang ada pada LKPD selanjutnya peserta didik menginterpretasikan dan direduksi 

untuk solusi menjawab pertanyaan. Melalui temuan jawaban dari pertanyaanyang 

terdapat pada LKPD peserta didik dapat mengembangkan kompetensi literasi sains 

berupa menjelaskan fenomena ilmiah. Kompetensi lieterasi sains dapat 

berkembang dalam kegiatan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh pendidik, 

dimana peserta didik menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan hasil 

temuan kelompoknya.  

Dalam tahapan PBL yang dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi 

sains peserta didik ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifatun nisa, 

Samini dan Sudarmin dengan  judul ― Efektifitas Penggunaan Modul Terintegrasi 
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Etnois Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Literasi Sains Peserta Didik‖ yang mendapatkan  hasil bahwa pembelajaran berbasis 

masalah mampu meningkatkan literasi sains peserta didik. 
126

 

4. Effect Size  

Berdasarkan hasil uji effect size juga terbukti bahwa LKPD terintegrasi nilai 

Islami pada pembelajaran berbasis masalah efektif dalam meningkatkan 

kemampuan literasi sains dengan nilai yang didapat sebesar 0.7 dan berada dalam 

kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD terintegrasi nilai Islami 

dalam pembelajaran berbasis masalah  memberi pengaruh yang cukup tinggi 

terhadap peningkatan literasi sains peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan. 
127

 

F. Temuan Penelitian Mengenai Literasi Sains Peserta Didik 

Berdasarkan temuan pada saat penelitian diperoleh bahwa kemampuan 

literasi sains peserta didik mengalami peningkatan setelah diterapkan media 

pembelajaran berupa LKPD terintegras nilai Islami pada pembelajaran berbasis 

masalah. Hal ini dilihat dari peningkatan nilai pretest dan posttest yang dianalisis 

dengan N-Gain ternormalisasi serta uji effect size yang membuktikan bahwa 

LKPD terintegrasi nilai Islami efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi 

sains peserta didik.  
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 Arifatun, Sudarmin, and Samini. 
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BAB V 

 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. LKPD terintegrasi nilai Islami pada pembelajaran berbasis masalah 

berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik 

terlihat pada uji hipotesis yang menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,00 

yang lebih kecil dari  sig 0,05 yang berarti terdapat perbedaan nilai pretest dan 

posttest yang berarti H0 di tolak dan H1 diterima. Selain dari uji hipotesis 

peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik juga meningkat 

berdasarkan nilai N-Gain ternormalisasi yaitu sebesar 0.45 dan berada dalam 

kategori sedang.  

2. Berdasarkan pengujian effect size diperoleh nilai sebesar 0,74 dan masuk 

dalam kategori sedang yang berarti LKPD terintegrasi nilai Islami pada 

pembelajaran berbasis masalah efektif dalam meningkatkan kemampuan 

literasi sains peserta didik.  
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