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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Anonim, 2003). Dengan pendidikan 

manusia berusaha mengembangkan dirinya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan dalam mengembangkan diri manusia 

menjadi berkualitas maka perlu dilakukan  peningkatan mutu pendidikan.  

Rendahnya mutu pendidikan yang dihasilkan di Indonesia membuat 

pemerintah melakukan revisi kurikulum. Melalui perubahan kurikulum yang 

semula Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 menjadi Kurikulum 

2013 diharapkan dapat meningkatkan literasi sains siswa di Indonesia. Kurikulum 

2013 memiliki tujuan yaitu mengembangkan kecakapan hidup abad ke-21. 

Meskipun kurikulum 2013 mempunyai visi membentuk siswa yang berliterasi, 

namun dalam tataran implementasi kurikulum menjadi tanggung jawab guru 

sebagai pengajar. Guru harus mampu menangkap visi kurikulum 2013 untuk 

mewujudkan siswa yang berliterasi sains melalui pembelajaran sains (Situmorang, 

2016).  

Kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 revisi 2017 diarahkan untuk    

memberdayakan semua potensi yang  dimiliki siswa  agar mereka  dapat memiliki 

yang  diharapkan  melalui  upaya   menumbuhkan   serta   mengembangkan  sikap,  
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pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran 

yang menggunakana pendekatan saintifik yang terdiri dari aktivitas mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Kurikulum ini tidak menjadikan siswa sebagai objek lagi, namun mendorong 

siswa lebih kreatif dan inovatif dalam  menerima proses pembelajaran, demikian 

pula gurunya. 

Literasi sains menurut Program for International Student Assesment dalam 

Yuliati (2017) dapat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan 

berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui 

aktivitas manusia. Dalam bahasa sederhana literasi sains dapat diartikan sebagai 

melek sains, baik melek sains dalam hal konsep maupun melek sains dalam 

aplikasinya. 

Literasi sains terdiri dari empat aspek yaitu konteks, kompetensi, 

pengetahuan, dan sikap sains (Abidin, dkk. 2017). Aspek literasi sains yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek kompetensi saintifik (kemampuan 

menjelaskan fenomena secara saintifik, kemampuan mendesain dan mengevaluasi, 

dan kemampuan menginterpretasikan data dan fakta secara saintifik) dan aspek 

pengetahuan (pengetahuan konten/isi dan pengetahuan prosedural). Untuk 

mengetahui kemampuan literasi sains siswa tersebut digunakan tes esai. Aspek 

konteks dan aspek sikap tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan 

pengukuran literasi sains bukanlah mengukur konteks itu sendiri, melainkan 

mengukur kompetensi, pengetahuan, dan sikap ilmiah dalam lingkup konteks 

tersebut. Sedangkan aspek sikap tidak digunakan karena untuk mengukurnya tidak 
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hanya menggunakan satu jenis soal, melainkan menggunakan berbagai jenis soal 

eklektik. 

Ilmu kimia mempelajari tentang teori, aturan-aturan, fakta, diskripsi dan 

peristilahan kimia. Semua pengetahuan tersebut berguna dalam pemecahan soal, 

tetapi ilmu kimia bukan hanya penyelesaian soal saja. Pembelajaran kimia juga 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung untuk berpikir 

konstruktivis dalam membangun ide dan konsep. Sebelum siswa mampu 

menyelesaikan soal, siswa harus mengerti tentang konsep kimia yang telah 

dipelajari sehingga dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam menyelesaikan 

soal atau masalah-masalah kimia.  

Pembelajaran kimia yang berbasis literasi sains dalam penelitian ini 

diterapkan pada konsep asam basa yaitu KD 3.10 Menjelaskan konsep asam dan 

basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan; dan 4.10 

Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan 

alam melalui percobaan, hal ini sesuai dengan pendapat Hayat dan Yusuf  dalam 

El Islami, dkk. (2016). Materi asam basa dalam pembelajaran kimia merupakan 

materi yang banyak mengandung konsep yang perlu dipahami oleh siswa. Materi 

asam basa menuntut pemahaman, keterampilan, dan latihan sehingga jika siswa 

tidak menguasai konsep yang terdapat di dalam materi, maka siswa tidak akan 

dapat membangun pengetahuan dan akibatnya dalam proses pembelajaran akan 

mengalami kesulitan (Tamsyani, 2016). 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru bidang studi kimia 

di SMA Islam Al Falah Jambi yaitu Ibu Elfiana, S.Pd, diketahui masih ada 

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar khususnya 

pada materi asam dan basa. Siswa masih belum bisa memahami konsep materi 
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dengan baik sehingga kesulitan dalam perhitungan pH. Guru masih menerapkan 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) yang berpusat pada guru, 

karena siswa kurang berminat dengan pelajaran kimia sehingga tidak aktif 

bertanya dan menjawab dalam proses menemukan konsep pembelajaran. Siswa 

hanya mencatat informasi yang didengar tanpa memahami makna dan 

menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Penyajian materi 

oleh guru dilakukan dengan metode praktikum jika alat dan bahan tersedia, namun 

belum berjalan dengan baik karena keterbatasan waktu. Guru juga belum pernah 

mengukur literasi sains siswa dengan sengaja. Hal ini berdampak pada hasil 

belajar siswa yang masih rendah ditandai dengan banyak siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Materi asam basa di SMA Al 

Falah Jambi KKM-nya adalah 72 dan yang mencapai ketuntasan belajar hanya 

40% dari keseluruhan siswa. Untuk menjawab kendala di atas dibutuhkan suatu 

model pembelajaran lain yang dapat meningkatkan kemampuan literasi sains 

siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai solusi untuk 

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) menurut Taniredja, dkk. (2015) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Pembelajaran kontekstual berlandaskan pada filsafat konstruktivisme 

dengan prinsip dasar bahwa pengetahuan dibangun di dalam pikiran orang yang 

belajar dan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran 
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guru ke pikiran siswa. Belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan bukan 

menerima pengetahuan. Dalam penerapan pembelajaran kontekstual, siswa perlu 

mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapai tujuan 

belajarnya. Salah satu peran guru dalam pembelajaran kontekstual adalah sebagai 

fasilitator dan mediator dalam proses belajarnya (Sadia, 2014). 

Ada beberapa penelitian mengenai penerapan model pembelajaran CTL. 

Sugianto (2013), melakukan penelitian pada pembelajaran Fluida dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan multimedia dihubungkan 

dengan literasi sains. Hasil penelitian dengan model ini secara signifikan dapat 

lebih meningkatkan literasi sains siswa dibandingkan dengan model konvensional 

berbantuan multimedia dengan N-gain 0,45 termasuk dalam kategori sedang. 

Maknun (2014), melakukan penelitian menggunakan model pembelajaran CTL 

yang dihubungkan dengan isu sosiosantifik IPA pada pembelajaran IPA. Hasil 

penelitian dengan menggunakan model ini adalah dapat meningkatkan literasi 

sains siswa.  

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

meneliti tentang penerapan model CTL yang dihubungkan dengan literasi sains 

siswa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

diantaranya adalah materi pelajaran, sampel, tempat dan waktu yang berbeda, dan 

penelitian ini tidak hanya melihat nilai awal dan akhir tetapi juga melihat 

keterlaksanaan selama proses pembelajaran sedang berlangsung.  

Menurut Sadia (2014) ada beberapa alasan yang mendasari pembelajaran 

kontekstual menjadi pilihan, antara lain: (1) selama ini proses pembelajaran di 

sekolah lebih didominasi oleh metode ekspositori atau ceramah dan tanya-jawab. 
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Siswa kurang diberdayakan dalam proses pembelajaran, guru bersifat dominan 

dan siswa pasif. Guru seolah-olah merupakan satu-satunya sumber otoritas 

pengetahuan; (2) berdasarkan pandangan konstruktivisme yang merupakan 

landasan filosofi CTL, bahwa “pengetahuan dibangun di dalam pikiran orang 

yang belajar dan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari 

pikiran guru ke pikiran siswa”; (3) Contextual Teaching and Learning dipilih 

sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran dengan harapan siswa akan 

belajar melalui proses “mengalami” bukan “menghafal” sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keterlaksanaan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Materi Asam 

Basa dan Korelasinya dengan Kemampuan Literasi Sains Siswa Kelas XI 

IPA SMA Islam Al Falah Jambi”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran CTL pada materi asam basa 

di kelas XI IPA SMA Islam Al Falah Jambi? 

2. Apakah terdapat korelasi antara keterlaksanaan model pembelajaran CTL 

dengan kemampuan literasi sains siswa pada materi asam basa di kelas XI IPA 

SMA Islam Al Falah Jambi?  
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Materi asam basa yang diajarkan yaitu materi pokok indikator asam basa. 

2. Indikator kemampuan literasi sains yang dimaksud dalam penelitian ini hanya 

2 aspek dari 4 aspek yang ada, yaitu aspek kompetensi saintifik dan aspek 

pengetahuan saintifik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran CTL pada 

materi asam basa di kelas XI IPA SMA Islam Al Falah Jambi. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara keterlaksanaan model 

pembelajaran CTL dengan kemampuan literasi sains siswa pada materi asam 

basa di kelas XI IPA SMA Islam Al Falah Jambi. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, sebagai motivasi untuk dapat aktif dalam belajar serta 

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa.  

2. Bagi guru, sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan oleh guru untuk 

mengoptimalkan kualitas pembelajaran kimia serta meningkatkan kemampuan 

literasi sains siswa.  

3. Bagi sekolah, sebagai salah satu peluang pengenalan model pembelajaran 

kontekstual yang bisa diterapkan di sekolah untuk menunjang proses   

pembelajaran dan menghasilkan output yang berkualitas.  

4. Bagi peneliti, sebagai bekal pengalaman setelah menjadi tenaga pengajar dan 

dapat menerapkannya dengan baik dalam proses belajar mengajar di lapangan. 
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1.6 Definisi Istilah 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata (Aqib, 

2013). 

2. Literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, 

mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta untuk 

memahami suatu fenomena dan membuat keputusan dari perubahan yang 

terjadi karena aktivitas manusia. 
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