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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang di era globalisasi, 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing dan 

berkompetisi secara global baik dari segi pikiran, keahlian maupun keterampilan. 

Sumber daya manusia yang berkualitas erat kaitannya dengan pendidikan yang 

berperan dalam melahirkakan generasi penerus bangsa yang mampu berkompetisi di 

dunia internasional (Wulandari & Sholihin, 2016, 56). 

Pendidikan sains memiliki peran yang penting dalam menyiapkan anak 

memasuki dunia kehidupannya. Sains pada hakekatnya merupakan sebuah produk 

dan proses. Produk sains meliputi fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. Sedangkan 

proses sains meliputi cara-cara memperoleh, mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuan yang mencakup cara kerja, cara berfikir, cara memecahkan masalah dan 

cara bersikap. Oleh sebab itu, sains dirumuskan secara sistematis, terutama 

didasarkan atas pengamatan, eksperimen dan induksi. Menurut Mudzakir  

mengungkapkan bahwa pendidikan sains memiliki potensi yang besar dan peranan 

strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. (Mudzakir, 2009, 56). Potensi ini akan 

dapat terwujud jika pendidikan sains mampu melahirkan siswa yang cakap dalam 

bidangnya dan berhasil menumbuhkan kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, 

kemampuan memecahkan masalah, bersifat kritis, menguasai teknologi serta adaptif 

terhadap perubahan dan perkembangan zaman. 
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Begitu kompleksnya kemampuan yang harus dimiliki siswa, maka pada 

kondisi sekarang ini terjadi perubahan paradigma belajar yaitu, dari paradigma 

pembelajaran menjadi paradigma pembelajaran. Artinya bahwa sebelumnya 

pembelajaran hanya berpusat pada guru sedangkan saat ini pembelajaran berpusat 

pada peserta didik, dalam hal ini guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar 

melainkan lebih banyak mengarah sebagai fasilitator dalam proses belajar 

sebagaimana dalam visi pendidikan di abad milineal ini yang lebih berdasarkan pada 

paradigma learning adalah belajar berpikir yang berorientasi pada pengetahuan logis 

dan rasional, belajar berbuat yang berorientasi dalam mengatasi masalah, belajar 

menjadi mandiri yang berorientasi pada pembentukan karakter, dan belajar hidup 

bersama yang berorientasi untuk bersikap toleran dan siap bekerjasama (Mudzakir & 

Aisyah, 2009, 56). 

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Ilmu Pengetahuan Alam atau sains 

merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan penting dalam 

pendidikan. Hal ini dikarenakan sains dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam 

menghadapi berbagai tantangan di era global. Oleh karena itu, diperlukan cara 

pembelajaran yang dapat menyiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi yang 

baik dan dalam sains serta teknologi, mampu berpikir logis, kritis, kreatif. Dalam 

sains dapat diistilahkan sebagai kemampuan literasi sains yaitu kemampuan untuk 

memahami sains, mengkomunikasikan sains (lisan maupun tulisan), serta 

menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap 

dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains melalui literasi sains. 



 

3 
 

Pentingnya lierasi sains bagi masyarakat, warga negara dan dunia, sudah di 

sadari orang-orang di Negara maju. Negara-negara dihadapkan pada pertanyaan yang 

memerlukan informasi dan cara berpikir ilmiah untuk mengambil keputusan dan 

kepentingan orang banyak. Pemahaman dan kemampuan dalam sains dapat 

meningkatkan kapasitas siswa untuk memegang pekerjaan penting dan produktif di 

masa depan (Zuryani, 2012, 47). Negara yang telah maju di dunia telah berfokus pada 

peningkatan sumber daya manusia dalam hal literasi sains. (Himawan & Yulianti, 

2016, 392-333). 

Kemampuan literasi sains harus dibangun oleh guru agar tertanam dalam diri 

siswa, dengan fakta-fakta sains yang ada, siswa diharapkan mampu memiliki 

keterampilan-keterampilan tertentu dalam pembelajaran, selalu aktif dan turut serta di 

lingkungannya dan mampu memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Oleh 

karena itu, maka literasi sains dianggap sebagai hasil kunci dalam pendidikan 

khususnya mata pelajaran IPA karena penguasaan sains dan teknologi menjadi kunci 

keberhasilan suatu bangsa. 

Literasi sains yang dimaksudkan adalah kemampuan sesorang menggunakan 

kemampuan ilmiah, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan sains untuk 

memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan tinggi terhadap diri dan 

lingkungannya, berpartisipasi aktif dan cerdas menangani masalah berbasis ilmu 

pengetahuan di masyarakat dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan 

pertimbangan sains (Toharuddin, 2011, 58). 
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Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup 

Indonesia sebagai karunia dan rahmat tuhan yang maha esa kepada rakyat dan bangsa 

Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai 

dengan wawasan nusantara. Lingkungna hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan 

hukum.  

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati 

lingkungan hidup melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Undang-

Undang No 32, 2009).  

Menurut Kemendikbud menyatukan bahwa: “Sikap peduli lingkungan 

merupakan tanggung jawab masing-masing individu, yang umumnya sangat 

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Mereka yang memiliki tingkat pengetahuan 

lingkungan tinggi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku lingkungan yang juga 

akan semakin baik” (Kemendikbud, 2012, 9). 
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Berdarakan hasil obsevasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 

2019 di MTsN 1 Konawe Selatan, ditemukan bahwa masih adanya siswa yang kurang 

memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan kelas ataupun pekarangan sekolah, hal 

ini dapat dilihat sebagian siswa masih sering membuang sampah sembarang/tidak 

pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh guru, dimana sebagian 

siswa memang masih kurang dalam menjaga kebersihan kelas ataupun pekarangan 

sekolah, padahal pihak sekolah telah menyediakan tempat sampah, tetapi siswa masih 

saja membiarkan dan masih membuang sampah tidak pada tempatnya (Harsup, 

2019). Hal ini karena siswa belum mampu menerapkan atau mengaplikasikan 

pembelajaran yang telah diterima  dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini sejalan dengan hasil riset Mahyuddin yang menyatakan bahwa 

kurangnya penguasaan siswa terhadap konsep-konsep dasar sains dan keterkaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari (Mahyuddin, 2007, 88). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis berinisiatif 

mengangkat judul penelitian mengenai “Pengaruh Kemampuan Literasi Sains 

terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa  MTsN 1 Konawe Selatan”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas. dapat diidentifikasi 

permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi: 

1.2.1. Kemampuan literasi sains siswa masih rendah dan sikap peduli lingkungan 

siswa yang kurang. 
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1.2.2. Siswa belum mampu menerapkan dan mengaitkan pembelajaran yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

1.2.3. Kurangnya sikap peduli lingkungan, serta tanggung jawab siswa baik dalam 

diri maupun dalam lingkungan masyarakat. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar peneliti tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka peneliti membatasi 

penelitian ini pada kemampuan literasi sains dan sikap peduli lingkungan siswa. 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut :  

1.4.1. Bagaimana kemampuan literasi sains siswa MTsN 1 Konawe Selatan?  

1.4.2. Bagaimana sikap peduli lingkungan siswa MTsN 1 Konawe Selatan? 

1.4.3. Apakah terdapat pengaruh kemampuan literasi sains terhadap sikap peduli 

lingkungan siswa MTsN 1 Konawe Selatan? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut :  

1.5.1. Untuk mendeskripsikan kemampuan literasi sains siswa MTsN 1 Konawe 

Selatan. 
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1.5.2. Untuk mendeskripsikan sikap peduli lingkungan siswa MTsN 1 Konawe 

Selatan. 

1.5.3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemampuan literasi sains 

terhadap sikap peduli lingkungan siswa MTsN 1 Konawe Selatan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaaat yaitu 

sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat Toeoritis  

Manfaat teoritis yang peneliti harapkan pada peneliti ini adalah penelitian ini 

mampu memberikan suatu sumbungan berupa kajian ilmiah terhadap perkembangan 

dan pendalaman dalam kajian literasi sians dan sikap peduli lingkungan. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1. Bagi Peneliti 

Mendapatkan wawasan serta gambaran terhadap kompetensi literasi sains dan 

sikap peduli lingkungan siswa MTsN 1 Konawe Selatan yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam menjadi pendidik nantinya. 

1.6.2.2. Bagi Siswa  

Memberikan pengalaman baru dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis 

lingkungan. 
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1.6.2.3. Bagi Guru 

Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam pembelajaran IPA yang 

mengarah pada upaya peningkatan literasi sains dan sikap peduli lingkungan 

siswa. 

1.6.2.4. Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian yang berupa informasi terhadap capaian literasi sains dan 

sikap peduli lingkungan siswa dapat menjadi masukan bagi sekolah. 

1.6.2.5.Bagi IAIN  

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

kepustakaan IAIN Kendari. 

 

3.1.Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kekeliriuan dan salah interpretasi terhadap istilah-istilah 

yang digunakan maka perlu dijelaskan maksud dan variabel-variabel judul sebagai 

berikut :  

1.   Kemampuan literasi sains adalah gabungan dari kata melek dan ilmu 

pengetahuan alam, maka dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki 

literasi sains yaitu seseorang yang mampu mengaplikasikan pengetahuan yang 

telah dimiliki di kehidupan sehari-hari, sehingga orang tersebut akan sadar dan 

peduli terhadap lingkungannya. Adapun materi yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu Pencemaran Lingkungan.  

2. Sikap peduli lingkungan adalah sikap mengindahkan, memperhatikan dan 

memperlakukan alam sekitar dengan cara memperbaiki dan mencegah 
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kerusakan lingkungan, yang meliputi beberapa aspek yaitu: meningkatkan 

kesehatan dan kebersihan lingkungan, memanfaatkan kebun atau pekarangan 

dengan tumbuh-tumbuhan, penanggulangan dan pengelolaan sampah. 

 

 


