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ABSTRAK 

Mengintegrasikan budaya literasi pada kegiatan pembelajaran dikelas harus mengasah 

keterampilan berpikir kritis peserta didik sehingga mampu menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang pada akhirnya menghasilkan hasil belajar yang efektif serta lebih kondusif. Kajian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran umum pentingnya siswa menguasai literasi sains untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hasil kajian menunjukan bahwa literasi sains sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis peseta didik. Melalui literasi sains peserta didik dapat 

meningkatkan beberapa kemampuan yang menunjang pembelajaran sains yaitu tingkat 

pemahaman, cara mengkomunikasikan, serta dapat memecahkan masalah dengan mengikuti 

langkah kerja ilmiah. Dengan literasi sains, peserta didik akan mampu bersaing dengan masyarakat 

modern saat ini yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan sain dan teknologi. Dari gambaran 

tersebut dapat dilihat betapa pentingnya literasi sains untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dialami peserta didik pada kehidupan sehari-hari. 
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PENDAHULUAN 

Abad 21 ditandai oleh berkembang pesatnya sains dan teknologi dalam kehidupan di 

masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal dan 

mampu berkompetisi secara global. Dengan adanya persaingan yang mengejar kualitas dan 

keunggulan maka kompetisi akan menjadi sebuah prinsip bagi masyarakat sehingga dituntut 

untuk memiliki kemampuan berpikir. Pada dasarnya kemampuan manusia dalam beradaptasi 

dilandasi oleh kemampuan berpikirnya yang akan melahirkan teknologi dan bentuk 

kehidupan sosial dalam budayanya (Rustaman, 1990:1).  

Kemampuan berpikir kritis, logis dan kreatif merupakan hal yang harus diperhatikan 

dalam mengembangkan sumber daya manusia pada abad ini. Tantangan berat yang 

dihadapkan oleh dunia pendidikan saat ini yaitu pendidikan harus mampu menghasilkan 

sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tersebut sehingga 

peserta didik nantinya dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Selain 

itu, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki pada abad 21 yang menjadi fokus untuk 

peserta didik yang diharapkan memiliki kemampuan seperti adaptif, memiliki inisiatif, 

mampu berinteraksi sosial, produktif, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang bertanggung 

jawab.  

Dengan begitu kompleksnya kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada 

abad 21 maka terjadilah sebuah perubahan paradigma belajar yaitu, guru hanya sebagai 

fasilitator dan peserta didik merupakan pusat dari pembelajaran itu sendiri sehingga peserta 

didik harus mampu mencari sumber belajar dari hasil penelitian dan dikembangkan melalui 

kemampuan berpikir kritisnya. Dalam pembelajaran sains guru harus menstimulus peserta 
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didik agar mampu memiliki pemikiran yang logis, kritis, kreatif serta dapat mengungkapkan 

ide-ide pemikirannya secara benar dan juga dapat berkolaborasi dalam pembelajaran. Dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan 

cara literasi sains sehingga peserta didik bukan hanya dapat memahami sains namun juga 

dapat mengkomunikasikan baik secara lisan dan juga tulisan, selanjutnya peserta didik 

nantinya dapat menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah yang terdapat 

di lingkungannya selain itu peserta didik juga dapat memutuskan suatu masalah dengan 

pertimbangan-pertimbangan sains.  

Dilihat dari data PISA (Programe for International Student Assessment) didapatkan 

data yang dapat dijadikan evaluasi bagi seluruh praktisi pendidikan bahwa kemampuan 

literasi sains peserta didik Indonesia masih dibawah rata-rata jika dibandingkan dengan 

rerata skor internasional dan secara umum berada pada tahapan pengukuran terendah PISA 

(Toharudin, et. All, 2011: 19). Pada 2018, ada total 79 negara yang berpartissainssi. 

Didapati skor membaca Indonesia di peringkat 72, lalu skor matematika ada di peringkat 72, 

dan skor sains ada di peringkat 70. Tiga skor itu menurun dari tes PISA tahun 2015. Kala itu, 

skor membaca Indonesia ada di peringkat 65, skor sains peringkat 64, dan skor matematika 

peringkat 66. Rendahnya hasil belajar sains berhubungan dengan proses pembelajaran sains 

yang belum memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis yang dimiliki sehingga peserta didik masih menjadikan guru sebagai sumber 

utama pembelajaran.  

Pada penelitiannya Suroso (2012) menyimpulkan bahwa masih lemahnya 

kemampuan guru dalam mengimplementasikan proses dan kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan hakikat sains. Kondisi ini menuntut adanya sebuah evaluasi dalam proses 

pembelajaran sains supaya mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan menekankan 

pada ketercapaian produk, proses, dan sikap ilmiah karena penilaian literasi sains menurut 

PISA meliputi context, knowledge (knowledge of science and knowledge about science), 

serta attitudes (PISA, 2006). Salah satu kelemahan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan berpikir sehingga 

peserta didik masih belum dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan menjadikan 

guru sebagai salah satu sumber dari sebuah proses pembelajaran (Fathurrohman & Sutikno, 

2009).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan Arohman, Saefudin dan Didik (2016), menyimpulkan 

bahwa perlu adanya pembelajaran yang dapat mendukung untuk meningkatkan kemampuan 

literasi sains siswa. Nilai rata-rata kemampuan literasi sains yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah sebesar 42. 35%. nilai tersebut dalam kategori sedang. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa perlu adanya penguatan serta pembelajaran yang sifatnya meningkatkan 

kemampuan literasi sains dengan pendekatan pembelajaran yang mendukung. Pada 

kenyataannya dilapangan sering dijumpai bahwa peserta didik masih lemah dalam hal 

pemahamannya terhadap suatu bacaan, kurangnya minat membaca masyarakat juga salah 

satu efek dari hal tersebut. Bahkan, di lingkungan sosial terkecil yaitu keluarga sangat minim 

untuk pembiasaan membaca sejak dini. Sehingga peserta didik pun merasa asing jika harus 

menelaah atau bahkan mengevaluasi suatu bacaan dengan menggunakan pemikiran 

kritisnya.  
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Dari hasil penelitian diatas serta beberapa kajian pustaka, menurut Iskandar (2012: 

87) “berpikir secara kritis merujuk pada pemikiran seseorang pemikiran dalam menilai 

kevaliditan dan kebaikan suatu ide, buah fikiran, pandangan dan dapat memberi respons 

berdasarkan kepada bukti dan sebab akibat”. Sedangkan menurut Syah (2015: 123) 

“berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang bertalian 

dengan pemecahan masalah”. Pada proses pembelajaran masih banyak guru yang belum 

menempatkan dirinya sebagai fasilitator sehingga peserta tidak dibiasakan untuk bertanya 

maupun menjawab yang berdampak pada peserta didik belum mampu menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilalui karena pada prosesnya guru belum menstimulus siswa untuk 

mengamati, mencoba langsung dan mengajukan pertanyaan tentang pembelajaran. Dari 

masalah yang muncul pada proses pembelajaran setelah dicari tahu dari indikator 

keterampilan berpikir kritis, masalah di atas dikategorikan kedalam indikator keterampilan 

berpikir kritis oleh karena itu peneliti ingin meneliti keterampilan berpikir kritis agar 

keterampilan berpikir kritis siswa meningkat. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis diperlukan peran guru. Guru merupakan orang yang mempunyai peranan penting 

dalam proses pembelajaran, oleh karena itu guru dituntut kreatif dalam menyelenggarakan 

proses pembelajaran. Guru harus bisa memilih pendekatan yang tepat agar peserta didik 

memiliki keterampilan berpikir kritis sehingga siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran.  

Tentunya agar tujuan pembelajaran tercapai maka peran peserta didik dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru, peserta didik 

harus banyak menggunakan pemikirannya untuk memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab soal, mengumpulkan informasi, memahami, bertanya, menganalisis, menarik 

kesimpulan dan menilai. Penyebab kurangnya keterampilan berpikir kritis peserta didik 

karena pembelajaran masih menerapkan teacher center dimana semua pengetahuan 

bersumber hanya pada penjelasan guru. Kurangnya keterampilan berpikir kritis juga 

disebabkan belum maksimalnya guru dalam membaca karakteristik kebutuhan siswa serta 

menempatkan dirinya sebagai fasilitor dan juga belum menggunakan pendekatan yang 

menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kurangnya keterlibatan aktif 

siswa dalam pembelajaran ini menyebabkan kurangnya keterampilan siswa dalam berpikir 

secara kritis misalkan dengan bertanya, menyampaikan pendapat dan memecahkan masalah 

sehingga siswa hanya menghafal konsep, teori dan rumus yang telah ada tanpa mau 

menggali lebih lanjut lagi untuk dipahami secara mendalam.  

Berdasarkan masalah diatas maka diperlukan adanya kegiatan yang membiasakan 

siswa menggunakan akal pikirannya untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga 

muncul kemampuan berpikir kritis salah satunya yaitu dengan literasi sains. Secara harfiah 

literasi berarti “melek”, sedangkan sains berarti pengetahuan alam. PISA mendefinisikan 

literasi sains sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuam sains, mengidentifikasi 

pertanyaan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami 

serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya akibat aktivitas 

manusia.  

Pembelajaran yang memberikan penekanan pada proses sains pada peserta didik 

akan memberikan dampak yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan objek dan peristiwa, 

mengajukan pertanyaan, membangun penjelasan, menguji penjelasannya terhadap 

pengetahuan ilmiah dan mengkomunikasikan gagasan pemikirannya kepada orang lain. 

Peserta didik akan menggunakan pemikiran kritis yang logis dan mempertimbangkan 



Integrasi Literasi Sains Dalam Pembelajaran Sains 
(Erie Fazriany) 

 

10 

 

penjelasan alternatif. Dengan cara ini peserta didik akan aktif mengembangkan pemahaman 

sains mereka dengan mengombinasikan pengetahuan, serta dapat mengasah keterampilan 

bernalar dan berpikirnya. Pembelajaran sains yang memfokuskan peserta didik menerapkan 

kemampuan literasi sains akan memberikan dampak supaya peserta didik tidak hanya 

belajar dengan metode hafalan pengetahuan semata namun juga dapat mengasah 

keterampilan dalam berpikir kritis dan menerapkan sikap ilmiah. Dengan diterapkannya 

literasi sains dalam pembelajaran maka peserta didik diharapkan memiliki beberapa 

kemampuan seperti: a) kemampuan pemahaman tentang suatu konsep ilmiah serta proses 

yang diperlukan sehingga nantinya peserta didik dapat berperan aktif dalam masyarakat di 

era digital, b) peserta didik dapat menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk 

mencari atau menentukan jawaban atas pertanyaan yang berasal dari keingintahuannya 

yang didapat dari pengalaman sehari-hari, c) peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk 

mengkomunikasikan sebuah fenomena alam, d) peserta didik dapat melibatkan 

kemampuannya dalam membaca dan memahami sebuah artikel tentang ilmu pengetahuan, 

e) memiliki kemampuan dalam mengevaluasi sebuah informasi berdasarkan sumber yang 

dipergunakan, f) dapat membuat kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah yang dapat 

dipertanggung jawabkan hasilnya. Selain itu pemaknaan pembelajaran sains juga dapat 

dicapai dengan cara mengaitkan konsep yang dipelajari peserta didik dengan kehidupan 

sehari-hari supaya pembelajaran dapat dirasa lebih bermakna bagi peserta didik dan 

menumbuhkan sikap antusias dalam pembelajaran yang nantinya diharapkan ketika peserta 

didik menemukan masalah di lingkungannya mereka dapat memecahkannya dengan 

pemikiran yang ilmiah.  

Dalam hal pengembangan literasi sains ada hal yang harus diperhatikan yaitu 

menarik keterlibatan peserta didik dalam belajar dan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, sehingga membuat siswa siap belajar dengan perasaan senang dan lebih 

baik dalam memahami sains.  

Oleh karena itu guru hendaknya memiliki kemampuan yang baik dalam 

merencanakan serta melaksanakan sebuah pembelajaran supaya aspek tersebut dapat 

tercapai. Guru dapat menerapkan pembelajaran sains dengan menerapkan konsep 

pemecahan suatu masalah supaya peserta didik mampu berpikir kritis tidak hanya 

menekankan pada penguasaan konsep semata namun, peserta didik mampu 

mengaplikasikan tahapan berpikir kritis dengan baik.  

PENUTUP 

Dilihat dari begitu pentingnya dalam menguasai literasi sains pada siswa untuk 

menciptakan pembelajaran sains yang dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis 

sehingga materi pembelajaran tidak hanya terbatas pada buku teks, sehingga siswa dapat 

mengembangkan ide-ide yang mereka dapatkan dari pengamatan serta pengalaman yang 

mereka alami sendiri dalam proses pembelajaran. Tidaklah bermakna sebuah pembelajaran 

jika siswa masih terbatas mendapat ilmu hanya dari sebuah buku pelajaran dan materi yang 

disampaikan guru didalam kelas, karena sejatinya pembelajaran dapat memiliki makna jika 

siswa mampu memperoleh pemahamannya sendiri dari proses berpikir dan mencari tahu. 

Dengan mengimplementasikan pembelajaran sains yang membuat peserta didik aktif dalam 

mencari tahu dan memaknai pembelajaran sesuai dengan konsep yang telah dipelajari maka 

akan lebih mudah untuk membangun serta mengembangkan kemampuan literasi sains 
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sehingga peserta didik nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami pada 

kehidupan sehari-hari.  
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