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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, 

menghitung, memecahkan masalah pada tingkatan yang harus dicapai setiap orang. 

Literasi merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk belajar sepanjang hayat. 

Dalam pelaksanaannya, gerakan budaya literasi diterima dengan baik oleh sekolah. 

Gerakan ini bahkan melekat dengan Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK), dan program pemerintah lainnya. Namun, masih terdapat beberapa 

sekolah masih terkendala dalam pelaksanaan gerakan budaya literasi. Kondisi sekolah 

yang terpencil, minimnya sarana dan prasarana sekolah, serta keterbatasan bacaan yang 

sesuai bagi peserta didik. Dengan keterbatasan yang dialami sekolah, sekolah 

memanfaatkan potensi sekolah dalam mengembangkan program literasi. Perubahan- 

perubahan yang didukung agar lebih menumbuhkan gerakan literasi dan meningkatkan 

minat membaca peserta didik dengan giat dan bermakna.  

 Literasi sains dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah 

untuk mampu mengdentifikasi pertanyaan, mendapatkan  pengetahuan baru, 

menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami 

karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan 

alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu 

yang terkait sains (OECD, 2016). Literasi sains juga dapat diartikan sebagai:       1) 

Pengetahuan ilmiah individu dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang 

didapat untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan 



 
 

fenomena ilmiah, dan dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. 2) 

Memahami karakteristik pengetahuan yang dibangun dari pengetahuan individu. 3) 

Kritis terhadap bagaimana sains dan teknologi untuk membentuk material, lingkungan 

intelektual, dan budaya. 4) Adanya kemauan untuk terlibat isu dan ide yang 

berhubungan dengan sains.  

  Pengertian literasi sains sendiri dapat disederhanakan kembali, yaitu 

literasi sains sebagai kemampuan seseorang untuk memahami sains, menghubungkan 

sains (lisan dan tulis). Literasi sains juga menerapkan pengetahuan sains untuk 

memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri 

dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan sains. Menurut OECD (2013), ranah literasi sains terdiri dari kondisi, 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Asesmen PISA dibuat agar siswa dapat 

memahami bahwa ilmu pengetahuan memiliki nilai tertentu untuk setiap individu dan 

masyarakat dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

  PISA (Program for International Student Assessment) disebut juga 

Program Penilaian Pelajar Internasioanl adalah penilaian tingkat dunia yang 

diselenggarakan setip 3 tahun sekali. Program untuk menguji prestasi akademik peserta 

didik dan diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kejasama dan Pengembangan 

Ekonomi (OECD). Tujuan dari PISA adalah untuk menguji dan membandingkan 

prestasi akademik perserta didik di selirih dunia, untuk meningkatkan program-  

program pendidikan dan hasilnya.  Oleh karena itu, soal- soal literasi sains PISA 

berfokus pada situasi tertentu bagi diri individu, sosial, dan peraturan umum. 
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  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) mengumumkan 

pencapaian nilai PISA. Pencapaian nilai ini dilaksanakan bersama dengan 72 negara 

peserta PISA. Hasil survei tahun 2015 menunjukkan kenaikan pencaapaian pendidikan 

di Indonesia yang relevan yaitu 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada 

posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian peserta didik disbanding hasil suvei 

sebelumnya tahun 2012, daru 72 negara  yang mengikuti tes PISA. Peningkatan capaian 

Indonesia tahun 2015 cukup memberikan optimism. 

  Salah satu usaha untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan 

adalah meningkatkan kemampuan dalam bidang sains, literasi sains berupaya 

meningkatkan minat siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan berpikir tentang alam dan seisinya yang penuh dengan rahasia yang tidak 

ada habisnya. Mengajarakan bidang sains harus menyeluruh karena bersifat fakta, 

konsep, dan teori. Literasi sains sangat penting bagi setiap peserta didik yang akan 

berperan sebagai masyarakat, warga negara, dan warga dunia  sudah disadari orang- 

orang di negara maju. Setiap warga negara harus memiliki tingkat literasi sains agar 

dapat bertahan hidup dalam kondisi persaingan dunia yang bergerak dinamis dan 

globalisasi. Literasi sains akan mendukung seseorang untuk hidup di lingkungan 

maupun di tempatnya  bekerja berbekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

nilai- nilai yang terdapat di dalamnya.  

  Peserta didik kurang  mencapai prestasi yang tinggi tanpa waktu belajar 

yang cukup, ruang gerak yang bebas, dan sumber belajar di sekelilingnya. Semua ini 

tidak terlepas dari dukungan sistem literasi sains. Membaca dengan penekanan pada 

proses sains dipandang lebih memberi ketersediaan kemampuan kepada peserta didik 
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seperti melakukan pengamatan dan bereksperimen merupakan inti dari literasi sains. 

Saat ini peserta didik hanya menghafalkan konsep, teori, dan lain- lain tanpa memahami 

suatu teori tersebut, selain itu peserta didik menjadi kurang minat untuk belajar sains. 

Sehingga sains sebagai proses, penggunaan, dan sikap tidak dikuasai peserta didik. 

akibatnya, peserta didik hanya mengerti sains pada pemikiran ilmu yang rendah.  

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Kamis tanggal 1 

November 2018, memperoleh beberapa informasi tentang pengaplikasian literasi sains 

yang telah berjalan di SDN Pandanwangi 3 Malang. SDN Pandanwangi 3 Malang sudah 

melaksanakan kegiatan literasi dari beberapa tahun yang lalu sebelum kegiatan PPK 

dilaksanakan. Kendala sendiri untuk menggerakkan budaya literasi sains sendiri tidak 

ada kendala , pada setiap kelas sudah tersedia buku untuk dibaca peserta didik, dan pada 

setiap minggu sekolah akan mendatangkan perpustakaan keliling agar siswa lebih giat 

membaca. Kegiatan literasi sendiri biasa dilakukan pada awal, tengah, atau akhir 

kegiatan pembelajaran. Jika peserta didik sudah selesai melakukan kegiatan 

pembelajaran, siswa dapat membaca buku. Setiap peserta didik selesai mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru, peserta didik selalu menanyakan boleh atau tidak 

membaca buku yang dibawa oleh siswa. Peserta didik sangat antusias dengan adanya 

budaya literasi ini.  

 Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan gurukelas IV pada tanggal 1 

November 2018, memperoleh beberapa informasimengenai kegiatan literasi sains 

dikelas IV SDN Pandanwangi 3 Malang. Referensi buku untuk kegiatan literasi peserta 

didik di kelas sudah banyak, terlebih buku untuk literasi sains. Buku yang tersedia untuk 

literasi sudah disediakan oleh sekolah, terkadang orang tua peserta didik juga ikut 

4 
 



 
 

membantu atau menyumbangkan buku, biasanya peserta didik juga membawa buku 

sendiri. Peserta didik pada kelas IV membaca banyak referensi buku, seperti buku 

cerita, ensiklopedia, buku komik, dan majalah anak- anak. Peserta didik sangat 

bersemangat membaca terlebih membaca cerita atau ensiklopedia tentang sains. Peserta 

didik kelas IV  juga saling meminjamkan buku kepada teman satu kelas agar satu kelas 

dapat membaca buku yang sama. 

 Penelitian relevan yang dapat menjadi referensi dalam perancangan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Imronul Novia Farizal tahun 2017 dengan judul 

“Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam Meningkatkan Karakter peserta 

Didik di SDN Kauman I Malang”. Hasil dari penelitian ini adalah SDN Kauman I 

Malang telah melaksanakan gerakan literasi sekolah. Referensi lainnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Agi Dahtiar tahun 2015 dengan judul “Pembelajaran Levels Of 

Inquiry Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SMP Pada Konteks Energi 

Alternatif”. Hasil dari penelitian ini yaitu siswa SMP melaksanakan literasi sains untuk 

materi energi alternatif. Referensi yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Nunung Paryati tahun 2014 dengan judul “Analisis Kemampuan Literasi Sains Di Kelas 

V SD Muhammadiyah Condongcatur Sleman Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini 

adalah seberapa tinggi kemampuan literasi sains peserta didik di kelas V. 

 Menyadari betapa pentingnya kemampuan literasi sains bagi peserta didik. 

selanjutnya, peneliti perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan kegiatan literasi 

sains di SDN Pandanwangi 3 Malang. Dengan melakukan penelitian ini, maka akan 

mempermudah dalam mendeteksi permasalahan yang muncul dan menentukan 
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penanganan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi literasi sains pada kelas 4 di SDN Pandanwangi 3 Malang? 

2. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan literasi sains kelas 4 SDN Pandanwangi 3 

Malang? 

3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanan literasi sains kelas 4 SDN Pandanwangi 3 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan implementasi literasi sains kelas 4 di SDN Pandanwangi 3 Malang  

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dalam pelaksanaan literasi sains kelas 4 di SDN 

Pandanwangi  3 Malang 

3. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan literasi sains kelas 4 di SDN 

Pandanwangi 3 Malang  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi peserta didik  

a. Menumbuhkan kemampuan literasi sains. 

b. Memberikan dorongan yang baik untuk peserta didikdalam literasi sains  

2. Bagi guru 

a. Memberikan pengertian mengenai keberhasilan literasi sains sehingga dapat 

digunakan sebagai pengertian agar lebih meningkatkan literasi sains peserta didik 
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b. Literasi sains dapat berkembang dalam semua warga sekolah 

3. Bagi sekolah 

a. Mengembangkan kemampuan membaca peserta didik agar memperoleh hasil 

yang maksimal  

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Untuk menghindari permasalahan tidak menyimpang dan meluas, maka penelitian 

ini berupaya membatasi ppoko bahasan pada ruang lingkup : 

1. Kemampuan literasi sains peserta didik diperlukan agar peserta didik mampu 

menggunakan ilmu pengetahuan sehingga bermakna bagi masyarakat. 

2. Sikap peserta didik terhadap proses literasi sains meliputi kesenangan terhadap 

literasi sains dan ketertarikan terhadap literasi sains. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Literasi merupakan kemampuan mengerti huruf atau aksara yang di dalamnya 

terdapat kemampuan membaca dan menulis. Namun makna literasi juga mencakup 

kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan 

masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari- hari. Individu dapat membaca dan 

menulis mampu mengerti semua bentuk komunikasi yang lain. Literasi melibatkan 

berbagai dasar tentang bahasa seperti fonologi (kemampuan untuk mendengar dan 

mengartikan suara), arti kata, tata bahasa, dan kelancaran dalam berkomunikasi. 

Literasi tidak dapat dilepaskan dari bahasa. Individu dikatakan memiliki kemampuan 

literasi jika ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan 

menulis. 

7 
 



 
 

2.  Literasi sains berarti individu dapat meminta, mencari, atau menentukan jawaban 

pertanyaan yang berasal dari rasa ingin tahu tentang pengalaman sehari- hari. 

Pengertian ini ditandai bawa individu yang memiliki kemampuan untuk 

menggambarkan, memperkirakan, dan menjelaskan mengenai peristiwa alam 

membutuhkan literasi sains. Literasi sains ini diharapkan mampu membaca serta 

memahami artikel mengenai ilmu pengetahuan dalam informasi populer dan hal ini 

akan mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam mencari kesimpulan. 
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