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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Hakikat Sains  

Hakikat sains merupakan salah satu aspek yang ada pada pendidikan sains. 

Dibandingakan dengan ilmu lainnya, sains memiliki sifat dan karakteristik yang unik. 

Keunikan pada ilmu sains biasa disebut dengan hakikat sains dan hakikat sains ini 

digunakan untuk menjawab dengan benar pertanyaan tentang sains itu sendiri. 

Hakikat sains diartikan sebagai nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan asumsi-

asumsi yang melekat pada sains pengembangannya (Nahdia, 2017, 1). 

Sains merupakan suatu fenomena alam dari definisi ini, maka segala bentuk 

gejala alam yang di amati dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut dengan sains (I 

Wayan, 2016, 189). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat tinjau baik dalam bentuk ilmu dasar 

maupun ilmu terapan, sains terdiri atas dua bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Sains sebagai proses, merupakan prosedur pemecahan masalah melalui 

metode ilmih, yang terdiri atas pendekatan ilmiah (Scientific approach), 

sikap sains atau sikap ilmiah (Scientific attitudes) dan metode ilmiah 

(Scientific Method). Pendekatan ilmiah adalah melakukan kegiatan yang 

didasari oleh sikap ilmiah dan metode ilmiah. Seadangkan sikap ilmiah 

adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan. 

Nilai-nilai tersebut meliputi: rasa ingin tahu, kejujuran, keobjektifan, 
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keterbukaan, kesabaran, kehati-hatian, tidak mudah percaya dan menghargai 

pendapat orang lain. Sedangkan metode ilmiah adalah rangkaian cara yang 

direkomendasikan oleh para ilmuan dalam pengembangan sains yang terdiri 

atas pengamatan, perumusan masalah, perumusan hipotesis, perumusan 

rancangan penyelidikan, pengumpulan data, analisis dat, penarikan 

kesimpulan, dan pelaporan hasil penyelidikan. 

2. Sains sebagai produk, yaitu terdiri atas produk ilmu pengetahuan, produk 

Berupa barang dan teknologi. 

Produk ilmu pengetahuan terdiri atas pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Produk 

berupa barang adalah berbagai jenis barang yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, missalnya produ berupa sembako. Produk teknologi 

adalah berbagai jenis teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya teknologi informasi komunikasi (TIK) yang banyak digunakan saat 

ini. Hakikat sains amatlah penting untuk menjadi perhatian bagi semua 

pendidik sains dalam membelajarkan sains. Diharapkan dalam pembelajaran 

sains terdapat kegiatan yamg mampu membekali peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri mereka, menjadikan pembelajaran dalam 

memahami pola di alam menjadi lebih bermakna, serta melatih ketempilan-

keterampilan ilmiah dan menumbuhkan kepedulian terhadap alam dan upaya 

pelestarian fungsinya (Nuryani, 2017, 3). 
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 Hakikat sains dalam hal ini, penting bagi pendidik sains peka terhadap hakikat 

sains itu sendiri. Perlu diketahui pula bahwa hakikat sains diterima secara luas dan 

menjadi target dalam pendidikan sains yang tidak dapat dihindarkan untuk mencapai 

literasi sains. Oleh sebab itu, hakikat sains menjadi salah satu komponen pendidikan 

sains untuk mencapai literasi ilmiah atau literasi sains. 

 

2.1.2 Konsep Kemampuan Literasi Sains  

2.1.2.1. Pengertian Literasi Sains  

Literasi sains (Science literacy) berasal dari kata latin yaitu literatus yang 

artinya huruf, mengetahui huruf atau berpendidikan dan science yang artinya 

memiliki pengetahuan. Secara harfiah literasi berasal dari kata literacy yang berarti 

mengetahui huruf/gerakan pemberantasan buta huruf (Shadily, 2001, 219).     

Sedangkan istilah sains berasal dari bahasa Inggris Science yang bearti ilmu 

pengetahuan. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Poedjiadi mengatakan bahwa “sains merupakan sekelompok 

pengetahuan tentang obyek dan fenomena alam yang diperoleh dari pemikiran dan 

penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen 

menggunakan metode ilmiah”. 

National Science Teacher Assosiation mengemukakan bahwa seseorang yang 

memilki literasi sains adalah orang yang menggunakan konsep sains, mempunyai 

keterampilan proses sains untuk dapat menilai dalam membuat keputusan sehari-hari 
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apabila berhubungan dengan orang lain, lingkungannya, serta memahami interaksi 

antara sains, teknologi dan masyarakat, termasuk perkembangan sosial dan ekonomi 

(Thoharuddin, 2011, 18).  

DeBoer menyatakan bahwa istilah sciency literasy pertama kali dikemukakan 

oleh Paul DeHart Hurd, seorang ahli pendidikan sains yang terkenal, pada tahun 

1958 dalam sebuah artikelnya berjudul ”Science Literacy : Its Meaning For 

American Schools”. Dalam artikel tersebut, Hurd menggunakan istilah science 

literacy untuk menjelaskan pemahaman tentang sains dan penerapannya dalam 

pengalaman sosial. Menurut Miller istilah sains bukanlah istilah yang baru yang telah 

menjadi bahan kajian sejak 1934 ketika jhon Dewey menulis artikel “The Supreme 

Intellectual Obligation”. Dalam artikel tersebut, Dewey menekankan pentingnya 

keterampilan dan sikap ilmiah dalam pengajaran sains (Sri, 2010, 3). 

Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, atau 

kemampuan berkomunikasi melalui tulisan dan kata-kata. Literasi sains dapat 

diartikan sebagai pemahaman atas sains dan aplikasinya bagi kebutuhan masyarakat. 

Literasi sains juga pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuannya secara nyata di kehidupan. Hal yang perlu diingat 

adalah adanya “pemahaman mengenai suatu pengetahuan “, siswa dituntut untuk 

memahami suatu pengetahuan tidak hanya sekedar mengetahui apa yang telah 

diterima sebagai hasil pembelajaran. Namun peserta didik harus mengalikasikannya 

di kehidupan sehari-hari.  
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Literasi sains yaitu suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep 

proses sains yang akan memungkinkan seseorang untuk membuat suatu keputusan 

dengan pengetahuan yang dimilikinya, serta turut terlibat dalam hal kenegaraan, 

budaya dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya kemampuan spesifik yang 

dimilkinya. Literasi sains dapat diartikan sebagai pemahaman atas sains dan 

aplikasinya bagi kebutuhan masyarakat (Widyatiningtyas, 2008, 2).  

Selanjutnya literasi sains 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 (Firman, H, 2006, 2).  

Literasi sains merupakan gabungan kata dari kata melek dan ilmu pengetahuan 

alam, maka dapat diartikan seseorang yang memiliki literasi sains yaitu orang yang 

sadar akan sains di lingkungannya dan orang tersebut menggunakan pengetahuan 

ilmiah dalam menemukan fakta di sekitarnya. Hal ini sesuai pendapat Zariyani, 

bahwa: literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan 

sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menark kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, 

dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan 

perubahan yang di lakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia (Zuriyani, 2012, 

43). 

Literasi sains dapat di ketahui sebagai usaha seseorang dalam memahami sains 

serta mengkomunikasikan pengetahuan sains secara lisan sehingga dapat 

menimbulkan sikap dan kepekaan terhadap dirinya dan lingkungan sekitanya. 
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Literasi sains menurut PISA diartikan 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. PISA juga menilai pemahaman peserta didik terhadap karakteristik 

sains sebagai penyelidikan ilmiah, kesadaran akan betapa sains dan teknologi 

membentuk lingkungan material, intelektual dan budaya, serta keinginan untuk 

terlibat dalam isu-isu terkait sains, sebagai manusia yang reflektif. 

Literasi sains dianggap suatu hasil belajar kunci dalam pendidikan pada usia 15 

tahun bagi semua siswa, apakah meneruskan belajar sains atau tidak setelah itu. 

Berpikir ilmiah merupakan tuntutan warga negara, bukan hanya ilmuwan. 

Keinklusifan literasi sains sebagai suatu kompetensi umum bagi kehidupan 

merefleksikan kecenderungan yang berkembang pada pertanyaan-pertanyaan ilmiah 

dan teknologis (PISA, 2012, 110).  

Seseorang yang memiliki kemampuan literasi sains dan teknologi adalah orang 

yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

konsep konsep sains yang diperoleh dalam pendidikan sesuai dengan jenjangnya, 

mengenal produk teknologi yang ada disekitarnya beserta dampaknya. 

Literasi sains sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya 

dengan peserta didik itu dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan 

masalah masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat bergantung 

pada teknologi dan kemajuan, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan 

sains bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai situasi. Dengan kompetensi itu, 

peserta didik dapat mampu membangun dirinya untuk belajar lebih lanjut dan hidup 

dimasyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi sehingga 

peserta didik dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya (Thoharuddin, 

2011, 87). 

Pada dasarnya literasi sains meliputi dua kompetensi utama, yaitu kompetensi 

belajar sepanjang hayat (lifelong education), termasuk membekali peserta didik untuk 

belajar di sekolah lebih lanjut dan kedua adalah kompetensi dalam menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Dari berbagai pendapat para ahli 

tentang literasi sains, memberikan gambaran akan pentingnya literasi sains dimiliki 

oleh peserta didik, yang mana literasi sains ini bersifat fundamental yang harus 

dikuasai oleh semua pihak dalam hal ini guru, siswa dan stakeholder lainnya yang 

terkait dengan pendidikan sains (Thiharuddin, 2011, 89). 

 Literasi sains dapat diketahui yaitu kemampuan seseorang dalam memahami 

sains dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari guna memecahkan masalah-

masalah yang timbul sehingga memiliki kepekaan yang tinggi terhadap diri dan 

lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sains. 

 

2.1.2.2. Pentingnnya Kemampuan Literasi Sains 

Ability di artikan kemampuan atau kata lainnya kesanggupan. Menurut 

Chaplin albility (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) 
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merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan (Robbins, 

Stephen, 2015,165). Sedangkan menurut Robbins kemampuan merupakan 

kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek (Chaplin, 

2007, 76). 

Kemampuan atau Albility dapat diketahui sebagaia kecakapan atas potensi 

menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan hasil 

latihan atau praktek dan digunakan untuk mewujudkan melalui tindakan.  

Kemampuan literasi sains sangat penting bagi siswa, kemampuan literasi 

sains dapat membantu siswa dalam memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat di era modern ini. Liu menyatakan bahwa kemampuan literasi sains 

dianggap penting karena: 

1. Sains adalah bagian penting dari manusia dan merupakan salah satu puncak 

dari kemampuan berpikir manusia. 

2. Literasi sains memberikan pengalaman laboratorium umum untuk 

perkembangan bahasa, logika dan kemampuan memecahkan masalah dikelas. 

3. Kehidupan sosial menuntut seseorang membuat keputusan pribadi dan 

masyarakat tentang situasi yang dihadapi dimana terdapat informasi ilmiah 

yang berperan penting sehingga seseorang tersebut harus mempunyai 

pengetahuan tentang ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang kemampuan 

dan metodologi ilmiah (liu, X, 2009, 301). 

 Kemampuan literasi sains dapat di ketahui sebagai kemampuan sesorang 

menggunakan kemampuan ilmiah, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan 

sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan tinggi 
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terhadap diri dan lingkungannya, berpartisipasi aktif dan cerdas menangani masalah 

berbasis ilmu pengetahuan di masyarakat dan mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sains. 

 

2.1.2.3. Aspek Penting Literasi Sains 

 Berdasarkan PISA aspek literasi sains terdiri dari aspek konteks, 

pengetahuan, dan kompetensi, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1.  Aspek konteks sains, adalah aspek yang melibatkan isu-isu penting yang 

berhubungan dengan sains dalam kehidupan sehari-hari. Item asesmen literasi 

sains dirancang untuk konteks yang tidak hanya terbatas pada kehidupan 

sekolah saja, tetapi juga pada konteks kehidupan siswa secara umum. 

2. Aspek kompetensi sains, yaitu aspek yang merujuk pada proses mental yang 

terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah. 

Selanjutnya Ekohariadi menjelaskan bahwa aspek kompetensi dalam literasi 

sains memberikan prioritas terhadap beberapa kompetensi, (Ekohariadi, 2009). 

yaitu: (1) mengidentifikasi isu ilmiah, yaitu mengenai isu yang mungkin 

diselidiki secara ilmiah, mengidentifikasi kata-kata kunci untuk informasi 

ilmiah, mengenal ciri khas penyelidikan ilmiah, (2) menjelaskan fenomena 

ilmiah, yaitu mengaplikasikan pengetahuan sains dalam situasi yang diberikan, 

mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena dan memprediksi perubahan, 

mengidentifikasi deskripsi, eksplanasi, dan prediksi yang sesuai, dan (3) 

menggunakan bukti ilmiah, yaitu menafsirkan bukti ilmiah dan menarik 

kesimpulan, memberikan alasan untuk mendukung atau menolak kesimpulan 
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dan mengidentifikasikan asumsiasumsi yang dibuat dalam mencapai 

kesimpulan, mengomunikasikan kesimpulan terkait bukti dan penalaran dibalik 

kesimpulan dan membuat refleksi berdasarkan implikasi sosial dari kesimpulan 

ilmiah. 

3. Aspek pengetahuan sains. Pada aspek ini siswa perlu menangkap sejumlah 

konsep kunci atau esensial untuk dapat memahami fenomena alam tertentu dan 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia (Nuryani, 2004). 

kemampuan literasi sains dapat diketahui melalui aspek sains yang 

menyangkut; pengetahuan, sikap. dan keterampilan sains, serta konteksnya dengan 

kehidupan dan kemajuan sains teknologi. Pengukuran kemampuan literasi sains 

penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap pengetahuan 

sains, tetapi juga pemahaman terhadap berbagai aspek proses sains, serta kemampuan 

mengaplikasikan pengetahuan dan proses sains dalam situasi nyata. 

Aspek-aspek diatas merupakan dasar pengembangan dari indikator yang 

akan disusun untuk meneliti lebih lanjut tentang literasi sains. 

 

2.1.3.  Sikap Peduli Lingkungan  

2.1.3.1. Pengertian Sikap 

Terdapat tiga kata yang membentuk frase sikap peduli lingkungan yaitu sikap, 

peduli, dan lingkungan sehingga pengertian dari sikap peduli lingkungan haruslah 

ditinjau berdasarkan pengertian dari ketiga kata tersebut dan keterkaitannya. 

Sikap atau yang dalam bahasa inggris disebut sebagai attitude didefinisikan 

sebagai kesiapan mental yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang 
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bersama dengan pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan 

menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Dengan kata lain dapat 

dikatakan sikap merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan seseorang terhadap 

suatu objek (Allport, 2012, 81). 

Sikap merupakan konsep yang dibentuk oleh tiga komponen utama yaitu (1) 

kognisi, (2) afeksi, (3) konasi. Komponen kognisi yang berhubungan dengan believe 

(kepercayaan atau keyakinan), ide, konsep persepsi, opini yang dimiliki individu 

mengenai sesuatu hal. Komponen afeksi berhubungan dengan kehidupan emosional 

seseorang menyangkut perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut 

masalah emosi. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku 

(belum berprilaku) (Waluyo minto, 2009, 37). 

Sikap adalah ekspresi perasaan suka atau tidak suka dari seseorang yang dapat 

direfleksikan pada objek tertentu. Sikap adalah hasil dari suatu proses psikologi 

seseorang, jadi hal ini tidak bisa dilihat atau diamati secara langsung namun mesti 

disimpulkan dari segala hal yang dilakukannya atau dikatakannya (Suprapti, 2010, 

135). 

Sikap dapat diketahui melalui ekspresi perasaan suka atau tidak suka dari 

seseorang yang dapat direfleksikan (diperlihatkan) pada objek tertentu, juga 

merupakan hasil dari suatu proses psikologi seseorang, sehingga sikap tidak dapat 

dilihat atau diamati secara langsung tetapi mesti disimpulkan dan dinilai dari segala 

hal yang dilakukannya terhadap suatu objek. Dimana sikap juga dibagi menjadi 3 

komponen yaitu, kognisi, afeksi, dan konasi. 
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2.1.3.2. Peduli Lingkungan  

Menurut Kemdiknas (dalam Wibowo), peduli lingkungan adalah sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. Upaya-upaya tersebut harus dimulai dari diri sendiri dan dimulai 

sejak dini dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada 

tempatnya, menanam pohon, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan 

sebagainya. Dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, akan lebih 

baik jika upaya-upaya tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat (Kemendiknas, 

2013, h. 47). Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Soemarwoto (dalam hamzah), 

bahwa dalam menciptakan lingkungan yang asri dan layak huni seharusnya telah 

menyatu dalam sikap dan perilaku masyarakat (Soemarwoto, 2013, 6). 

Peduli lingkungan dapat diketahui berdasarkan tiga kata yaitu, sikap, peduli 

dan lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa sikap peduli lingkungan adalah sikap 

mengindahkan, memperhatikan, dan memperlakukan alam sekitar dengan cara 

melestarikan,memperbaiki, dan mencegah kerusakan lingkungan yang tercermin 

dalam kegiatan sehari-hari baik dari pernyataan perilaku tentang lingkungan dan juga 

tindakannyata. 

 

2.1.3.2. Faktor-faktor Pembentuk sikap Peduli Lingkungan  

Menurut Aswar (2016, 30) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:  

1.   Pengalama pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila 
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pengalaman tersebut meningglakan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah 

terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 

melibatkan faktor emosional. 

2.  Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau 

searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari 

konflik dengan orang yang dianggap penting. 

3.  Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat 

asuhannya.Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan 

garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. 

4.  Dalam media massa pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara 

objektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

5.  Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat 

menentukan system kepercayaan.Tidaklah mengherankan apabila pada 

gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

6.  Faktor empsional Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pengetahuan. 

2.1.3.3. Indikator Sikap Peduli Lingkungan 

Salim menyebutkan hal-hal yang menjadi indikator yang dapat dilakukan 

untuk melestarikan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 
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1. Peningkatan kesehatan lingkungan yang menyangkut usaha kebersihan 

selokan, tempat mandi, terpelihanranya sumur air minum. Kebersihan rumah, 

termasuk jendela yang biasa memasuki sinar matahari, kebersihan dapur. 

2. Usaha hemat energi, seperti: (1). Menghemat pemakaian aliran listrik dengan 

memadamkan lampu-lampu yang tidak diperlukan pada waktu tidur, serta 

segera memadamkan lampu pada pagi ahri. (2) Mengemat pemakaian air, 

jangan sampai ada kran ataupun tempat air (bak) yang bocor, ataupun 

dibiarkan mengalir/menetes terus. (3) Pemanfaatan kebun atau pekarangan 

dengan tumbuh-tumbuhan yang berguna, penanaman bibit tumbuh-tumbuhan 

untuk penghijauan, rumah dan halaman diusahakan sebersih dan seindah 

semakin sehingga merupakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan dagi 

keluarga. (4)Penanggulangan sampah, memanfaatkan kembali sampah organik, 

dan mendaur ulang (recycling) sampah anorganik (botol, kaleng, plastic, dan 

lain-lainnya) melalui tukang loak atau yang serupa(Salim Emil,2009, 234)  

Indikator sikap peduli lingkungan adalah kerja keras untuk melindungi 

alam, menghargai kesehatan dan kebersihan, bijaksana dalam menggunakan sumber 

daya alam, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 

2.2. Penelitian Relevan 

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan adapun beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah: 
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1. Penelitian yang diakukan oleh Abdul Kadir (2019), dengan hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa 1. Kemampuan literasi sains siswa di MTsN 1 

Konawe Selatan memiliki nilai rata-rata 40.87 atau 40,90% dengan kategori 

sedang, 2. Literasi sains berpengaruh terhadap sikap peduli lingkungan siswa 

MTsN 1 Kabupaten Konawe Selatan yakni: a. Aspek konteks literasi sains 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sikap peduli 

lingkungan siswa dengan kontribusi yang diberikan adalah sebesar 46,5%, b. 

Aspek pengetahuan literasi sains mempunyai pengaruh yang positif dan 

siginifikan terhadap sikap pedui lingkungan siswa dengan kontribusi yang 

diberikan adalah sebesar 14,1%, c. Aspek kompetensi literasi sains 

mempunyai pengaruh yang positif  dan signifikan terhadap sikap peduli 

lingkungan siswa dengan kontribusi yang diberikan adalah sebesar 46,2%, 

dan d. secara stimulant, aspek-aspek literasi sains (X1, X2, dan X3), 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sikap peduli 

lingkungan siswa (Y) dengan kontribusi yang diberikan adalah sebesar 63,1%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Wulandari (2016), dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata ketercapaian kemampuan 

literasi sains pada aspek pengetahuan sebesar 66,45%. Kategori kategori 

ketercapaian cenderung baik yang mengindikasikan bahwa penguasaan aspek 

pengetahuan kemampuan literasi sains siswa pada dua indikator, yakni 

mengindikasikan isu ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah tergolong baik, 

sedangkan pada indikator menjelaskan fenomena ilmiah tergolong cukup. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Asrianti (2016), menyatakan bahwa hubungan 

antara program adiwiyata dengan sikap peduli lingkungan siswa di SMPN 2 

Barombong Kabupaten Gowa, yaitu berdasarkan hasil analisis statistik 

inferensial didapatkan hasil bahwa hubungan yang sangat kuat antara persepsi 

siswa tentang program adiwiyata terhadap sikap peduli lingkungan siswa di 

SMPN 2 Barombong dengan nilai korelasi (R) sebesar 0,891. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurafni, literasi sains peserta didik kelas V di 

MIN tanuraksa kebumen, menyatakan bahwa kemampuan literasi sains 

peserta didik MIN Tanuraksan menunjukkan skor dengan kategori tinggi 

dengan persentase 62, 16% (Jurnal Al-Bidayah, 2018). 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abddul Fattah, Pengaruh literasi sains 

pemahaman quran hadis, dan kecerdasan naturalis terhadap sikap peduli 

lingkungan siswa, menyatakan bahwa kecerdasan naturalis berpengaruh 

positif signifikan bersama-sama terhadap sikap peduli lingkungan siswa MTs 

di kota mataram dan termasuk dalam kategori tinggi (Jurnal Pendidikan Islam, 

2019).  

Adapun persamaan dari kelima penelitian di atas adalah sama-sama mengukur 

kemampuan literasi sains terhadap sikap peduli lingkungan siswa. 

 Adapun perbedaan dari ketiga penelitian di atas adalah waktu dan tempat 

penelitian, dan peneliti lebih berfokus meneliti pengaruh kemampuan literasi sain 

terhadap sikap peduli lingkungan siswa, sedangkan kelima peneliti di atas berfokus 

meneliti tentang Analisis kemampuan literasi sains, pengaruh literasi sains 

pemahaman ‘an hadist, sikap peduli lingkungan dan hubungan program adiwiyata.   
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2.3. Kerangka Pikir  

Literasi sains dapat diartikan sebagai pemahaman atas sains dan aplikasinya 

bagi kehidupan masyarakat. Literasi sains juga merupakan suatu ilmu pengetahuan 

dan pemahaman mengenai konsep dan proses sains yang akan memungkinkan 

seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Sikap peduli lingkungan yang masih rendah menjadi penyebab kerusakan alam yang 

bertambah. Rendahnya sikap peduli lingkungan dapat disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan tentang kemampuan literasi sains. Kemampuan literasi sains yang 

rendah akan memicu rendahnya pula sikap peduli lingkungan seseorang. Karena 

litertasi sains merupakan pehaman atas sains serta aplikasinya di kehidupan sehari-

hari. Sedangkan sikap peduli lingkungan itu sendiri adalah sikap mengindahkan, 

memperhatikan, dan memperlakukan alam sekitar dengan cara melestarikan, 

memperbaiki, dan mencegah kerusakan lingkungan yang tercermin dalam kegiatan 

sehari-hari baik dari pernyataan perilaku tentang lingkungan dan juga tindakannyata. 

Jadi jika seseorang memiliki kemampuan literasi sains yang tinggi dan sikap 

peduli lingkungan yang baik maka seseorang dalam penggunaan atau pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada dapat lebih bijaksana dan memperhatikan serta dapat 

mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian 

ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 
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     Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Masalah Lingkungan  

MTsN 1 Konsel 

Kemampuan 

Literasi Sains  

Sikap Peduli    

Lingkungan   

1. Mengetahui tingkat kemampuan literasi 

siswa 

2. Mengetahui sikap peduli lingkungan siswa 

3. Besarnya kontribusi kemampuan literasi 

terhadap sikap peduli lingkungan 
 

Aspek Indikator  

1. Aspek Pengetahuan 

2. Aspek Konteks Sains 

3. Aspek Kompetansi 

Sains 

Aspek Indikator 

1. Meningkatkan Kesehatan 

dan Kebersihan Lingkungan. 

2. Usaha hemat energi. 

3. Memanfaatkan kebun atau 

pekarangan dengan tumbuh-

tumbuhan. 

4. Penanggulangan dan 

pengelolaan sampah 
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2.4. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir maka hipotesis pada penelitian ini 

yaitu, terdapat pengaruh dan signifikan kemampuan literasi sains terhadap sikap 

peduli lingkungan MTsN 1 Konawe Selatan. Dimana H0 ditolak apabila thitung < ttabel 

dan H1 diterima apabila thitung > ttabel. 

 

 


