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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan pondasi pokok dalam kelangsungan hidup 

suatu bangsa.Pendidikan dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan 

suatu bangsa dalam hal pemeliharaan dan perbaikan kehidupan 

masyarakat.Hal ini karena pendidikan memegang peranan penting untuk 

meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem 

pendidikan yang baik pada suatu negara akan mampu menghasilkan SDM 

yang berkualitas, dapat diandalkan, kompeten, dan profesional dalam 

bidangnya, serta memiliki kemandirian sebagai modal untuk bersaing 

dengan dunia luar. 

Pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang 

baik pula. Pola dan sistem pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum 

yang baik. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum yang saat ini digunakan adalah kurikulum 2013 

revisi 2017. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan keseimbangan antara 

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja 

sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

Berdasarkan Permendiknas nomor 22 Tahun 2016 tentang standar 

proses , Kurikulum 2013 revisi 2017 menekankan pada pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan kegiatan 

pembelajaran 5M terdiri dari  
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aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan yang 

terakhir mengkomunikasikan. Kurikulum dikembangkan dengan 

penyempurnaan pola pikir pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran berpusat pada siswa, pola pembelajaran yang aktif dan kritis 

agar mencapai tujuan dalam kurikulum 2013 revisi 2017, dimana peserta 

didik memperoleh suatu pengetahuan atau konsep, para siswa dilatih untuk 

aktif mencari tahu bukan diberi tahu. 

Kimia merupakan salah satu rumpun sains, dilihat dari materi, 

hakikat ilmu kimia mencakup dua hal, yaitu kimia sebagai proses dan 

produk. Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap 

ilmiah untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan kimia, dan 

sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-

fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip kimia (Faizi. 2013). Sehingga 

dalam proses pembelajarannya bukan hanya membutuhkan pemahaman 

serta penguasaan konsep saja tetapi siswa dituntut aktif bersama guru untuk 

menerapkan ilmu yang dipelajari kedalam pengembangan diri. Oleh karena 

itu pembelajaran kimia menekankan pada pemberian pengalaman belajar 

secara langsung (Suyanti, 2010). 

Pembelajran reaksi redoks merupakan salah satu materi kimia yang 

diajarkan dalam proses pembelajaran. Pada materi redoks terdapat berbagai 

konsep–konsep penting yang harus dikuasi oleh siswa seperti oksidasi, 

reduksi, oksidator dan reduktor yang ditinjau dari pengikatan dan pelepasan 

oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron serta dari pertambahan dan 

penurunan bilangan oksidasi kemudian menentukan bilangan oksidasi unsur 
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dalam senyawa atau ion. Reaksi redoks akan lebih mudah dipahami oleh 

siswa apabila dalam proses pembelajaran disertakan proses secara 

eksperimen  sehingga  siswa dapat menemukan konsep untuk dirinya.Selain 

menemukan konsep sendiri, pembelajaran terutama materi kimia harus 

bermakna bagi siswa, guru harus dapat mengaitkan fenomena sehari–hari 

dengan materi yang akan diajarkan dikelas. Materi reaksi redoks merupakan 

salah satu materi kimia yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari–

hari. 

Berdasarkan hasil  wawancara yang telah peneliti lakuakan di SMAN 

Titian Teras H.Abdurahman Sayoeti  diperoleh informasi dimana dalam  

pembelajaran masih kurang mengintegrasikan pada masalah lingkungan. 

Pembelajaran Kimia menggunakan model pembelajaran 5M sesuai dengan 

kurikulum 2013, namun kurang menekankan pada pengaplikasian konsep 

mengenai isu lingkungan. Selain itu, pembelajaran kimia yang selama ini 

biasa digunakan oleh guru adalah metode ceramah-diskusi dan 

menggunakan model Discovery Learning . Dalam pembelajaran guru belum 

sepenuhnya mengakomodasi siswa untuk mengembangkan keterampilan 

literasi sains  sehingga pembelajaran kimia dilakukan dengan cara klasik 

yakni menghafal konsep, prinsip, hukum dan teori.  

Pembelajaran kimia yang kurang mengaitkan pembelajarnnya dengan 

kehidupan sehari–hari mengakibatkan pembelajaran tersebut kurang 

bermakna.Hal ini menyebabkan tidak mendapatkan pengalaman belajar 

bermakna, dengan demikian sikap ilmiah tidak tumbuh atau berkembang 

dalam diri siswa, yang akan mempengaruhi kualitas literasi sains siswa. 

Literasi sains berarti mampu menerapkan konsep-konsep atau fakta yang 
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didapatkan di sekolah dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari. Pada taksonomi Bloom, literasi sains ini hampir sama 

dengan analisis (C4) dalam kehidupan sehari-hari.  

Literasi sains menurut OECD (2001) adalah 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.  Menurut Fathurohman, dkk 

(2014), menyatakan bahwa rendahnya literasi sains peserta didik indonesia 

dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kurikulum dan sistem pendidikan, 

pemilihan metode dan model pengajaran oleh guru, sarana dan fasilitas 

belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan lain sebagainya. Salah satu faktor 

yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan pembelajaran peserta 

didik dan mempengaruhi rendahnya literasi peserta didik indonesia adalah 

pemilihan metode dan model pengajaran oleh guru. . 

Rendahnya literasi sains siswa dapat diatasi dengan perbaikan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif, 

kreatif, dan membangun kreativitas. Model pembelajaran yang digunakan 

oleh seorang guru sangat berpengaruh pada literasi sains dan hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran yang dipilih guru diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kimia serta memotivasi 

siswa untuk menerapkannya dalam situasi nyata (Nahdiah, dkk., 2017). 

Menurut Ogunkula (2013) untuk meningkatkan literasi sains dalam 

pembelajaran sains yaitu dengan menghubungkan suatu konsep sains 
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dengan topik yang sedang berkembang dan menarik dalam kehidupan 

nyata.Siswa diharapkan menjadi aktif dalam pembelajaran dengan 

menggunakan topik yang baru dan menarik dalam kehidupan nyata. 

Berdasarkan permasalahan diatas yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan dalam 

pembelajaran.Salah satunya yakni dengan memvariasikan model 

pembelajaran sehingga guru di tuntut untuk lebih aktif dan kreatif sehingga 

siswa dapat membangun Literasi sains. Untuk itu diperlukan model 

pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.Salah satunya 

model pembelajaran yang dapat melatih siswa dalam mengembangkan 

kemampuan literasi sains siswa adalah model pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM).  

Permanasari (2013), menyatakan bahwa pembelajaran sains untuk 

membangun literasi  sains peserta didik dilakukan dengann pembelajaan 

yang  semua bertumpu pada “student active Learning”. Pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik, sudah pasti berpusat proses inkuiri ilmiah 

dengan prinsip kontruktivisme. Model pembelajaan sains dan teknologi 

masyarakat merupakan pembelajaran yang mengususng teori 

konstruktivisme.  

Model pembelajaran STM dilandasi oleh teori konstruktivisme yang 

menekankan pada pengembangan konsep dalam struktur kognitifnya 

secara mandiri oleh siswa.Model pembelajaran tersebut menekankan agar 

siswa dapat berpikir, menilai, memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan (Mikdar, 2006). 
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Ada beberapa penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

STM dengan hasil berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan  (Annisa, 2017) 

tentang pengaruh pembelajaran  model sains teknologi masyarakat (STM) 

terhadap  sikap peduli lingkungan yang termasuk dalam literasi sains siswa 

di SMA dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model STM 

dapat memberikan konstribusi terhadap kemampuan literasi sains siswa 

berupa sikap peduli pada lingkungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

Rachmawati,.dkk (2017),mendeskripsikan keterlaksanaan, peningkatan 

literasi sains  siswa, dan mengetahui respons siswa setelah diterapkannya 

model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada materi Fluida 

Statis di kelas X. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model 

pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) meningkatkan literasi 

sains (kompetensi kognitif literasi sains) secara signifikan dan  berdasarkan 

analisis angket memperoleh respons positif dalam kategori baik 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pembelajaran Model STM  (Sains Teknologi 

Masyarakat) Serta Pengaruhnya Terhadap Literasi Sains Siswa Pada 

Materi Reaksi Redoks”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran model STM (Sains Teknologi 

Masyarakat ) serta pengaruhnya terhadap Literasi Sains siswa pada 

materi Reaksi Redoks? 
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2. Bagaimana pengaruh pembelajaran model STM (Sains Teknologi 

Masyarakat ) serta pengaruhnya terhadap Literasi Sains siswa pada 

materi Reaksi Redoks? 

1.3 Tujuan Penelitian  

       Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran model STM (Sains 

Teknologi Masyarakat) serta pengaruhnya terhadap Literasi Sains siswa 

pada materi Reaksi Redoks . 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran model STM (Sains Teknologi 

Masyarakat) serta pengaruhnya terhadap literasi sains siswa pada materi 

Reaksi Redoks 

1.4 Manfaat  Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam memilih atau memadukan 

berbagai model pembelajaran yang tepat di kelas, khususnya dalam 

pembelajaran kimia. 

2. Bagi siswa agar lebih termotivasi, karena pembelajaran bersifat lebih 

menarik dan bermakna sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

3. Bagi sekolah yakni sebagai informasi dan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu sekolah dan mutu pendidikan. 

4. Bagi penulis yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

keterlaksanaan dan korelasi antara penerapan model pembelajaran STM 

(Sains Teknologi Masyarakat) berbasis Scientific serta pengaruhnya 

terhadap Literasi Sains siswa pada materi Reaksi Redoks kelas X MPA di 

SMAN Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti Jambi. 
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1.5 Batasan  Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Materi yang diajarkan yaitu reaksi redoks yang ditinjau dari beberapa 

aspek yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan 

dan pelepasan elektron, dan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. 

2. Kemampuan literasi sains yang akan diukur adalah aspek konten, dan 

aspek kompetensi/proses sains. 

1.6 Definisi  Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman istilah, maka perlu diberikan 

definisi operasional istilah- istilah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran sains-teknologi-masyarakat (STM) adalah konsep 

pembelajaran yang mensinergikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

sains, teknologi dan masyarakat. Model pembelajaran STM menerapkan 

teori konstruktivis, siswa dapat menggunakan konsep dan 

keterampilannya di dalam dan di luar kelas serta di lingkungan 

kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara secara cerdas, kreatif dan bertanggung jawab. 

2. Scientific merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada siswa (student centered approach). Di dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan 

bagi dirinya 

3. Literasi sains adalah kemampuan siswa terhadap sains yang dapat mereka 

hubungkan kedalam kehidupan sehari-hari. Literasi yang artinya melek 

atau sadar. Sains artinya ilmu pengetahuan. Berarti siswa sadar/ mampu 
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dengan bahan bacaan sains ataupun fenomena alam yang berkaitan 

dengan sains dan bisa mereka selesaikan menggunakan rumus sains yang 

ada. 

4. Analis adalah kajian/telaah terhadap sesuatu hal untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

5. Reaksi reduksi dan oksidasi adalah reaksi yang menjelaskan berubahnya 

bilangan oksidasi (keadaaan oksidasi) atom–atom dalam sebuah reaksi 

kimia 


