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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar bermuatan lokal melalui
pendekatan lingkungan terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi ekosistem. Metode penelitian ini
adalah weak experiment dengan desain penelitian one group pretes posttest design. Penelitian ini diterapkan
pada satu kelas siswa kelas VII di MTs Nurul Ikhsan Belawa Kabupaten Cirebon dengan jumlah sampel 26
siswa. Instrumen tes yang digunakan untuk menjaring kemampuan literasi sains digunakan alat tes pilihan
ganda yang diadaptasi dari TOSLS, Skor rata-rata N-gain Literasi Sains diperoleh sebesar 0.45 termasuk ke
dalam kategori sedang.
Kata-kata kunci : Literasi sains, pendekatan lingkungan, Bahan ajar bermuatan lokal, Ekosistem.

PENDAHULUAN
Perubahan yang cepat dalam era saat ini melibatkan berbagai aspek salah satunya adalah dalam bidang
pendidikan. Tuntutan abad 21 menjadikan sistem pendidikan harus sesuai dengan perubahan zaman. Seperti
yang dilansir menurut Correia et al. (2010) relevansi isu pendidikan yang dikonfirmasi oleh UN (PBB) saat
dideklarasikan, antara tahun 2005 dan 2014 mengenai dekade pendidikan untuk pengembangan ketahanan.
Sikap terhadap tantangan baru dari post-industrial society adalah konsekuensi langsung dari perkembangan
saintifik dan teknologi, ledakan pengetahuan dan globalisasi. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk
meraih ketercapaian yang sesuai dengan era perkembangan abad 21.
Hasil temuan PISA (Programme for International student Assesment) yang dilakukan sejak tahun
2000 pun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan karena skor rerata peserta didik masih jauh dibawah ratarata internasional yang mencapai skor 500. Nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik Indonesia adalah 371
pada tahun 2000, 382 pada 2003, dan 393 pada 2006, dengan rata-rata kemampuan membaca peserta didik
Indonesia hanya mencapai skor 405. Hasil ini tentu saja memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan
rata-rata internasional. Hasil capaian tersebut, rata-rata kemampuan sains peserta didik Indonesia baru sampai
pada kemampuan mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi mereka belum mampu untuk mengkomunikasikan dan
mengaitkan kemampuan tersebut dengan berbagai topik sains, apalagi sampai dengan menerapkan konsepkonsep (Toharudin et al., 2011).
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Menurut Herlanti et al. (2008) proses belajar mengajar senantiasa melibatkan tiga unsur, yaitu
pengajar (guru), pembelajar (siswa), dan materi subyek (bahan ajar). Menurut pemaparan sebelumnya tiga
unsur tersebut penting namun, saat ini upaya peningkatan kompetensi guru sains masih difokuskan pada
penguasaan dan pemahaman terhadap hakikat sains dan praktik pembelajaran. Penelitian yang sifatnya
pengembangan profesi dalam kemampuan menyusun bahan ajar perlu dikembangkan mengingat kurikulum
baik KTSP (kurikulum tingkat satuan Pendidikan) maupun kurikulum 2013 guru diberi kewenangan yang
sangat besar dalam merumuskan indikator yang akan dikembangkan dalam pembelajaran serta menentukan
materi pembelajaran yang akan disajikan. Keberadaan bahan ajar penting sekali dalam menunjang keberhasilan
pembelajaran. Bahan ajar dapat menjembatani pengalaman dan pengetahuan peserta didik (Toharudin et al.,
2011).
Kerusakan lingkungan merupakan isu penting yang selalu digaungkan akhir-akhir ini. Reklamasi teluk
Jakarta yang kini menjadi salah satu isu mengenai kerusakan lingkungan saat ini. Dampak lingkungan akibat
dari kegiatan ini adalah hilangnya beberapa ekosistem penting, kenaikan air laut yang memungkinkan
terjadinya banjir yang semakin parah serta banyak dampak kerusakan lingkungan lainnya (Anggraeni, 2014).
Kerusakan lingkungan menjadi penyebab hilangnya keanekaragaman makhluk hidup karena rusaknya
ekosistem disekitar habitatnya. Negara Indonesia mempunyai julukan paru-paru dunia, dimana tuntutan akan
kelestarian alamya akan lebih besar dibanding negara-negara lain. Indonesia memiliki banyak sekali pulau yang
masih ditutupi oleh hutan lebat, kekayaan alam lainnya pun melimpah ruah. Indonesia dengan kurang lebih
17.000 pulaunya merupakan Negara Mega Biodiversity dengan keanekaragaman flora dan faunanya (Rhee et
al., 2004).
Di salah satu wilayah provinsi Jawa Barat tepatnya di desa Belawa, Kabupaten Cirebon terdapat
hewan endemik dari golongan reptil yang dikenal dengan kura-kura Belawa (Amyda cartilaginea). Hewan ini
berbeda dengan kura-kura pada umumnya yakni tekstur fisik pada kulit tempurungnya sangat berbeda dengan
kulit tempurung kura-kura umumnya yang ada di dunia. Bila kura-kura secara umum kulit tempurungnya
cembung, kura-kura Belawa justru sebaliknya, kulit tempurungnya cekung ke dalam dan bentuknya mirip
dengan sebuah buku yang halaman tengahnya dibuka sehingga terbelah menjadi dua bagian (SLHD, 2014).
Sesuai dengan surat keputusan Bupati No. 522.51 Tahun 1993 tentang Flora dan Fauna khas Cirebon, dan
berdasarkan Perda No. 13 tahun 1997 tentang pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan Desa Belawa sebagai
Kawasan Suaka Margasatwa yang memiliki fungsi untuk melindungi kelestarian Kura-Kura Belawa (SLHD,
2014). Hewan tersebut bertahan keberadaannya sampai sekarang karena adanya pelestarian masyarakat dalam
bentuk kearifan lokal berupa mitos (Kempis, 2015).
Nilai-nilai muatan lokal serta potensi lokal tersebut yang terkemas dalam bentuk mitos ada baiknya
dimasukan didalam bahan ajar. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai masyarakal lokal saat ini dalam
pemanfaatan sumber daya alam memang terasa semakin lama semakin terkikis oleh himpitan kebutuhan hidup,
sehingga tidak sedikit masyarakat yang meninggalkan prinsip-prinsip konservasi tradisional (Semiadi, 2007).
Pentingnya memasukkan potensi lokal dalam pembelajaran telah dikemukakan oleh beberapa peneliti
sebelumnya. Menurut Djulia (2005), mengangkat konten lokal dalam pembelajaran akan meningkatkan
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pemahaman siswa dalam memahami materi dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap alam serta dapat
memperkaya materi pembelajaran.
Salah satu pendekatan yang paling sesuai untuk menyajikan materi Ekosistem adalah pendekatan
lingkungan. Pendekatan lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk mengadakan pengamatan langsung ke
lapangan atau dengan memindahkan kondisi lapangan ke kondisi yang lebih ideal yaitu pengamatan dan
penelitian dalam laboratorium (Novak, 1973).
Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penggunaan
Bahan Ajar Bermuatan Lokal Melalui Pendekatan Lingkungan pada Materi Ekosistem Terhadap Kemampuan
Literasi Sains Siswa.

METODE PENELITIAN
Peneitian ini menggunakan metode penelitian weak experiment karena menggunakan satu kelompok perlakuan,
dan tidak menggunakan kelompok kontrol. Desain penelitian ini adalah one group pretest posttest design
(Frankel et al., 2012). Pengukuran kemampuan literasi sains siswa dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu
sebelum (pretest) dan sesudah perlakuan (postest). Perlakuan yang digunakan yaitu pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan lingkungan dengan berbantuan bahan ajar bermuatan lokal. Subjek penelitian dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Desa Belawa Kecamatan
Lemahabang Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan pembelajaran peneliti merancang pembelajaran dengan
mengunakan pendekatan lingkungan serta menggunakan bahan ajar bermuatan lokal sebagai panduan dalam
pembelajaran. Instrumen yang digunakan adalah soal tes literasi sains TOSLS (Test of scientific Literacy Skills)
yang dikembangkan oleh Gormally et al. (2012) yang tersajikan dalam bentuk soal multiple choice dengan
jumlah 16 soal. Indikator dan sub indikator kemampuan literasi sains dalam TOSLS dapat dilihat pada Tabel
1, soal ini digunakan pada tahap tes awal dan tes akhir.

Tabel 1. Kategori indikator dan sub indikator dalam TOSLS.
Indikator
I.

Sub indikator

Understand of method inquiry that lead to

1.

Identify a valid scientific argument

scientific knowledge

2.

Evaluate a validity of sources

3.

Evaluate the use and misuse of scientific
information

4.

Understand of element research designd and
how they impact scientifics findings/conclusion

II.

Organize,
quantitative

analyze

and

interpret

5.

Create graphical representations of data

data

and

scientific

6.

Read and interpret graphical representations

informations

of data
7.

Solve

problem

using

quantitative

skills

including probability and statistics
8.

Understand and interpret a basic statistics
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9.

Justify inferences, predictions and conclusions
based on quantitative data

Sumber: Gormally et al. (2012)

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil pengolahan data kemampuan literasi sains di dapatkan hasil peningkatan dari skor pretest
dengan skor postest ditunjukkan dalam nilai gain ternormalisasi (N-gain). nilai rata-rata N-gain kemampuan
literasi sains yaitu sebesar 0,45 dan nilai tersebut tergolong dalam kategori sedang. Perolehan N-gain tersebut
dapat di lihat pada grafik di bawah ini:
Series2,
rendah,
19.23%, 18%

Series2,
tinggi,
19.23%, 19%

rendah
sedang
Series2,
sedang,
65.38%, 63%

tinggi

Gambar 1. Grafik lingkaran kategori N-gain kemampuan literasi sains

Pengukuran kemampuan literasi sains dalam penelitian ini memiliki acuan indikator serta sub
indikator yang terdapat pada TOSLS (Test of scientific Literacy Skills) yang dikembangkan oleh Gormally et
al. (2012). Hasil pengolahan data rincian per-subindikator dapat dilihat pada Gambar 4.5.
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9 – 10 Juli 2018

597

ISBN: 978-602-61045-4-0

PROSIDING SNIPS 2018
Gambar 2. Persentase skor pretest dan posttest per sub-indikator
Keterangan:
LS 1 = memahami metode inkuiri yang
mengarah pada pengetahuan ilmiah
LS 2 = mengorganisasikan, menganalisis dan
menginterpretasikan data kuantitatif
dan informasi ilmiah
SI 1 = mengidentifikasi argument saintifik
yang tepat
SI 2 = menggunakan pencarian literatur yang
efektif
SI 3 = evaluasi dalam menggunakan informasi
saintifik

SI 4 = memahami elemen desain penelitian dan bagaimana
dampaknya terhadap penemuan saintifik
SI 5 = membuat grafik yang dapat merepresentasikan data
SI 6 = membaca dan menginterpretasikan data
SI 7 = pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan
kuantitatif termasuk statistic probabilitas
SI 8 = memahami dan mampu menginterpretasikan statistik
dasar
SI 9 = menyuguhkan kesimpulan, prediksi berdasarkan data
kuantitatif

secara keseluruhan dari setiap sub-indikator nilai postest lebih tinggi daripada nilai pretest.

KESIMPULAN
Penerapan pembelajaran ekosistem dengan penggunaan bahan ajar bermuatan lokal melalui pendekatan
lingkungan efektif terhadap pencapaian kemampuan literasi sains siswa, perolehan rata-rata posttest yang
didapatkan lebih dari batas standar yang ditetapkan. Selain itu, berdasasarkan uji statistik terdapat perbedaan
yang signifikan antara skor pretest dengan skor posttest, hal tersebut berarti pencapaian kemampuan literasi
sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan lingkungan berbantuan bahan
ajar bermuatan lokal dapat meningkat dengan rata-rata N-gain kategori sedang. Dari Sembilan sub-indikator
kemampuan literasi sains seluruhnya mengalami peningkatan skor, dan sub-indikator yang mengalami
peningkatan paling tinggi adalah sub-indikator membuat grafik yang dapat merepresentasikan data (SI5).
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