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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh proses pembelajaran 

berbasis etnosains terhadap peningkatan literasi sains pada siswa. Penelitian ini diawali dengan 

mengumpulkan data terkait kemampuan literasi sains pada siswa. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Metode pada penelitian ini adalah dengan studi lapangan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan literasi sains pada siswa yang dikaitkan dengan pembelajaran berbasis 

etnosains.  Dari hasil penyebaran lembar angket didapatkan hasil bahwa dari 28 siswa, 89% 

menyatakan bahwa dalam proses pembuatan tempe tidak menggunakan prinsip-prinsip IPA. 

Para siswa berpendapat bahwa dalam proses pembuatan tempe tersebut berdasarkan pada ilmu 

yang telah diberikan oleh nenek moyang pada zaman dahulu.  Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam aspek konteks literasi sains, siswa masih kurang dapat menjelaskan 

pengaplikasian materi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dari hasil jawaban 

lembar angket dimana siswa kurang dapat menyebutkan materi IPA yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam aspek kompetensi atau proses literasi sains, 

siswa juga masih kurang dapat menjelaskan fenomena ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah. 

Hal ini juga terbukti berdasarkan hasil jawaban lembar angket dimana siswa kurang dapat 

menjelaskan fenomena ilmiah yaitu proses pembuatan tempe yang melibatkan pengetahuan IPA. 

Sedangkan 11% siswa menyatakan bahwa dalam proses pembuatan tempe merupakan 

pengaplikasian dari Ilmu Pengetahuan Alam. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, 66% 

siswa menginginkan pembelajaran pada sub materi fungi (jamur) ini dilakukan dengan 

mengunjungi secara langsung rumah produksi pembuatan tempe dan  34% siswa menginginkan 

melakukan percobaan dalam pembuatan tempe sebagai aplikasi materi IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kata Kunci: Literasi Sains, Etnosains. 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sebuah 

proses kegiatan yang disengaja atas input 

siswa untuk menimbulkan suatu hasil 

yang diinginkan sesuai tujuan yang 

diterapkan (Purwanto, 2011:18). 

Pendidikan memegang peran yang sangat 

penting dalam peningkatan sumber daya 

manusia. Dalam proses peningkatan 

pendidikan tersebut dibutuhkan proses 

pembelajaran yang menunjang pula. 

Menurut Dorce (2012:2), ada tiga 

komponen yang selalu terkait dengan 

proses kegiatan pembelajaran, yaitu 

kurikulum, fasilitator, dan proses 

pembelajaran. Kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan 

serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Fasilitator 

juga memegang peranan penting dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini 

fasilitator adalah seorang guru. Fasilitator 

atau guru yang baik harus dapat 

mengajarkan siswa bagaimana belajar, 

bagaimana mengingat, bagaimana 

berfikir, dan bagaimana memotivasi diri 

mereka sendiri. Sedangkan proses 

pembelajaran merupakan proses interaksi 

antara peserta didik, pendidik dan sumber 

belajar dalam lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan oleh pendidik dalam proses 

pemerolehan ilmu pengetahuan, 

penguasaan materi dan keterampilan 

proses. Misalkan   adalah pada 
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pembelajaran   IPA,   Ilmu Pengetahuan 

Alam merupakan kesatuan produk, proses 

dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar 

serta pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya pada kehidupan sehari-

hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar memahami alam sekitar. 

Pemberian pengalaman langsung dapat 

diperoleh dari penyelidikan atau 

eksperimen sebagai bagian dari kinerja 

ilmiah yang dilandasi dengan sikap 

ilmiah. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran yang dilakukan dapat 

membuat siswa lebih mudah memahami 

materi yang diberikan.  

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang kaya akan budaya. 

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

tidak lepas dari budaya. Budaya 

merupakan suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. Budaya yang 

berkembang di masyarakat dapat 

mempengaruhi pola hidup masyarakat 

tersebut. Salah satu budaya yang 

berkembang di masyarakat adalah 

kegemaran masyarakat dalam 

mengkonsumsi tempe dalam 

kesehariannya. Menurut Unesco (2002), 

tempe merupakan bagian dari budaya. 

Tempe merupakan salah satu makanan 

yang sangat populer dikalangan 

masyarakat. Kedelai merupakan bahan 

utama dalam pembuatan tempe. Dalam 

proses pembuatannya, kedelai mengalami 

tiga kali tahapan yaitu tahap hidrasi, 

tahap sterilisasi dan tahap fermentasi. 

Tempe merupakan makanan yang 

memiliki nilai gizi yang tinggi namun 

memiliki harga yang terjangkau dan 

keberadaannya sangat mudah ditemukan. 

Kepopuleran tempe tersebut 

mempengaruhi kebiasaan masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mengkonsumsi tempe.  

Berdasarkan pada penelitian 

terdahulu  yang dilakukan oleh 

Henry:2014 yang berjudul Pembelajaran 

Etnosains untuk Optimalisasi Pendidikan 

Karakter menyatakan bahwa selama ini 

siswa belum mengetahui bahwa dalam 

proses pembuatan tempe tersebut  

menggunakan prinsip-prinsip sains. 

Selama ini siswa menganggap cara 

pembuatan tempe tersebut diperoleh 

secara turun temurun, dan tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan 

kegiatan pembelajaran di sekolah.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

siswa kurang mengaplikasikan materi 

yang diterima di sekolah dengan 

kehidupan sehari-hari. Selain itu siswa 

juga kurang mengetahui kaitan antara 

budaya yang berkembang di masyarakat 

dengan materi IPA yang diajarkan di 

sekolah. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran IPA di sekolah kurang 

bermakna. Untuk itu ditekankan 

pentingnya pembelajaran menggunakan 

konsep lingkungan dan budaya, 

khususnya budaya lokal sebagai sumber 

belajar.  Selain itu siswa juga dituntut 

untuk terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, agar materi dapat mudah 

dipahami dan lebih bermakna untuk 

siswa.  

Pembelajaran konsep-konsep IPA 

dapat dilakukan dengan cara mengkaji 

konsep dengan menunjukkan aplikasinya 

pada fenomena dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini siswa kurang 

mengaplikasikan materi yang telah 

diterima dalam kehidupan sehari-hari, 

oleh karena itu perlu diajarkan 

pembelajaran menggunakan konsep 

lingkungan dan budaya sebagai sumber 

belajar.  

Pembelajaran yang menggunakan 

konsep budaya sebagai sumber belajar, 

dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menggunakan pengetahuan sains, 

hal ini sesuai dengan pendapat yang 

diungkapkan (Gunstone dalam Sudarmin, 

2014). Selain itu, melalui pembelajaran 

berbasis budaya siswa akan melakukan 

observasi pada industri tempe secara 

langsung sehingga siswa dapat 

mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, 

menjelaskan fenomena secara ilmiah serta 

menarik kesimpulan-kesimpulan yang 

berkenaan dengan kondisi alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam 

melalui aktivitas manusia. Hal ini sesuai 
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dengan pernyataan PISA 2006 yang 

menetapkan tiga aspek kompetensi atau 

proses untuk meningkatkan literasi sains 

pada siswa.  

Keterlibatan siswa secara langsung 

atau melakukan observasi secara 

langsung pada industri tempe dapat 

memberikan siswa pengalaman secara 

langsung tentang proses pembuatan 

tempe yang merupakan pengaplikasian 

dari materi IPA. Keterlibatan aktif siswa 

dalam proses belajar akan memunculkan 

nilai-nilai yang ditanamkan melalui 

pengalaman hidup terhadap lingkungan. 

Sehingga guru tidak hanya 

menyampaikan secara teori, namun juga 

dapat mentransfer nilai-nilai yang 

diperoleh dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Pembelajaran yang 

dilakukan diluar secara observasi dapat 

melatih siswa untuk menemukan sendiri 

konsep-konsep yang dikaitkan dengan 

konsep yang ada. Hal ini akan membantu 

siswa dalam peningkatan kemampuan 

siswa dalam aspek konten, konteks dan 

kompetensi sains siswa atau kemampuan 

literasi sains siswa. 

Literasi sains (PISA 2006) 

merupakan kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasi 

pertanyaan dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti terhadap perubahan 

sebagai akibat aktivitas manusia. Ada tiga 

dimensi besar literasi sains dalam 

pengukurannya, yaitu aspek konteks 

aplikasi sains, aspek konten pengetahuan 

sains dan aspek kompetensi atau proses 

sains (PISA 2000 dan 2003). Dalam aspek 

kontes menekankan pada kemampuan 

dalam mengaplikasikan materi IPA dalam 

kehidupan sehari, misalnya pada 

penelitan adalah pengaplikasian materi 

fungi (jamur) dalam proses pembuatan 

tempe. Dalam aspek konten menekankan 

pada pemahaman terhadap konsep-konsep 

sains. Dalam aspek kompetensi atau 

aspek proses menekankan pada 

kemampuan dalam mengidntifikasi 

pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena 

secara ilmiah dengan menggunakan bukti-

bukti secara ilmiah.   

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. Dengan 

memiliki kemampuan literasi siswa, maka 

siswa tidak hanya menguasai 

pengetahuan sains saja, namun juga 

menguasai proses ilmiah serta 

pengaplikasiannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dirumuskan suatu masalah yaitu 

bagaimana pembelajaran berbasis 

etnosains dalam proses pembuatan tempe 

terhadap kemampuan literasi sains siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran 

berbasis etnosains dalam proses 

pembuatan tempe terhadap kemampuan 

literasi sains pada siswa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan literasi sains 

siswa. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 15 Mei 2015 yang dilakukan di 

SMP Negeri 1 Modo dengan populasi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Modo, 

sedangkan sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas VII-F. Data dalam penelitian 

ini diperoleh dari hasil lembar angket 

yang diberikan kepada 28 siswa kelas VII-

F SMPN 1 Modo. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dalam bentuk angket 

siswa yang berisi tentang penilaian siswa 

tentang kemampuan literasi sains siswa.. 

Angket ini digunakan untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan literasi sains 

siswa mengenai kebudayaan yang 

digunakan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran IPA dan kemampuan 

pemahaman terhadap konsep IPA (literasi 

sains). Angket yang berupa soal essay 

yang mengacu pada kemampuan literasi 

siswa yang terbagi dalam tiga dimensi 

besar yitu aspek konten, aspek konteks 

dan aspek kompetensi.  

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang 

merupakan data yang diperoleh secara 

langsung. Data hasil angket yang 
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diperoleh dianalisis dengan cara 

menghitung persentase kemunculan aspek 

literasi sains untuk setiap item soal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada hasil lembar 

angket yang telah diberikan pada 28 siswa 

kelas VII-F SMPN 1 Modo diproleh hasil 

pada Tabel 1.  

Berdasarkan pada angket yang telah 

disebarkan dengan jumlah 28 siswa 

menunjukkan bahwa 82% siswa SMPN 1 

Modo tidak mengetahui proses pembuatan 

tempe sedangkan 18% siswa menyatakan 

bahwa mengetahui proses pembuatan 

tempe.  Sebagian siswa menyatakan tidak 

mengetahui proses pembuatan tempe, 

namun semua siswa pernah 

mengkonsumsinya.  

Hasil tersebut jika dikaitkan dengan 

kemampuan literasi sains pada aspek 

konteks menunjukkan bahwa siswa dalam 

aspek konteks ini kurang dapat 

menerapkan pengetahuan yang 

didapatkan di sekolah terhadap 

penerapan dalam  kehidupan sehari-hari. 

Pada hasil 89% siswa menyatakan 

bahwa dalam proses pembuatan tempe 

tidak menggunakan prinsip-prinsip IPA. 

Para siswa berpendapat bahwa dalam 

proses pembuatan tempe tersebut 

berdasarkan pada ilmu yang telah 

diberikan oleh nenek moyang pada zaman 

dahulu. Sedangkan 11% siswa 

menyatakan bahwa dalam proses 

pembuatan tempe merupakan 

pengaplikasian dari Ilmu Pengetahuan 

Alam.  Hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa siswa pada zaman 

modern ini kurang mengetahui kaitan 

antara budaya yang berkembang di 

masyarakat dengan Ilmu Pengetahuan 

Alam, dan siswa menganggap bahwa 

dalam proses pembuatan tempe diperoleh 

secara turun temurun dan tidak ada 

kaitannya dengan materi IPA di sekolah. 

Bila dikaitkan dengan kemampuan 

literasi sains pada aspek konteks bahwa 

siswa kurang dapat menerapkan materi 

IPA dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

aspek konten, siswa juga kurang dapat 

mendeskripsikan proses pembuatan tempe 

secara ilmiah. Sedangkan dalam aspek 

kompetensi, siswa belum menunjukkan 

kemampuan dalam mengidentifikasi 

fenomena secara ilmiah dengan 

menggunakan bukti-bukti secara ilmiah.  

Kebanyakan siswa hanya 

menjalankan kewajibannya sebagai siswa 

yang belajar di sekolah sehingga kurang 

mengaplikasikan materi yang telah 

diterima di sekolah dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran IPA  di sekolah kurang 

bermakna. Untuk itu perlu ditekankan 

pentingnya pembelajaran menggunakan 

konsep lingkungan dan budaya, 

khususnya budaya lokal sebagai sumber 

belajar. 

Berdasarkan hasil lembar angket 

yang telah diberikan pada 28 siswa kelas 

VII-F SMPN 1 Modo diperoleh hasil pada 

Tebel 2.  
Tabel 1. Hasil lembar angket siswa 

Hasil Persentase 

Siswa pernah 

mengkonsumsi  tempe 

100% 

Siswa tidak pernah 

mengkonsumsi tempe 

0% 

Siswa tidak 

mengetahui proses 

pembuatan tempe 

82% 

Siswa mengetahui 

proses  pembuatan 

tempe 

18% 

Siswa menganggap 

dalam pembuatan 

tempe tidak 

menggunakan konsep-

konsep IPA 

89% 

Siswa menganggap 

dalam pembuatan 

tempe menggunakan 

konsep-konsep IPA 

11% 

 
Tabel 2. Pembelajaran yang 

diinginkan siswa pada sub materi fungi 

(jamur) 
Karakteristik 

Pembelajaran 

Presentase 

Pembelajaran diluar 

ruangan (observasi) 

66% 

Melakukan percobaan 

(praktikum) 

34% 

 

Pada tabel 2, dari 28 siswa sebanyak 

66% siswa menginginkan pembelajaran 

dilakukan diluar ruangan atau melakukan 

observasi secara langsung dan  34% siswa 

menginginkan pembelajaran yang disertai 

dengan melakukan percobaan secara 
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langsung. Sedangkan pada angket 

pemahaman konsep IPA (literasi sains) 

menunjukan bahwa pada aspek 

kompetensi atau proses, siswa masih  

kurang memahami cara menjelaskan 

fenomena secara ilmiah dengan 

menggunakan bukti ilmiah. Dalam hal ini 

siswa masih kurang dapat menjelaskan 

proses yang terjadi pada tempe secara 

ilmiah.  

Berdasarkan hasil lembar angket 

tersebut yang menyatakan pembelajaran 

yang diingikan siswa adalah pembelajaran 

yang dilakukan diluar ruangan atau 

melakukan observasi secara langsung dan 

melakukan percobaan secara langsung. 

Hal ini diperkuat oleh Yuni Wibowo (2007)  

yang menyatakan bahwa pembelajaran 

diluar kelas dapat meningkatkan 

kapasitas belajar siswa. Siswa dapat 

belajar secara lebih mendalam melalui 

objek-objek yang dihadapi daripada jika 

belajar didalam kelas yang memiliki 

keterbatasan. Selain itu pembelajaran 

secara observasi dapat menolong siswa 

dalam mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimiliki, pembelajaran secara 

observasi juga dapat menjembatani  

antara teori yang terdapat pada buku 

pelajaran dan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

Pembelajaran dengan melakukan 

observasi bertujuan untuk mengajak siswa 

mengenal objek, gejala dan permasalahan, 

menelaah permasalahan tersebut dan 

kemudian menemukan simpulan atas 

konsep tentang suatu yang dipelajarinya. 

Konseptualisasi dan pemahaman yang 

diperoleh siswa tidak secara langsung dari 

guru, namun diperoleh melalui kegiatan 

ilmiah. Dengan melakukan eksplorasi dan 

observasi terhadap lingkungan, siswa 

akan berinteraksi dengan fakta yang ada 

di lingkungan sehingga menemukan 

pengalaman dan sesuatu yang 

menimbulkan pertanyaan atau masalah. 

Lingkungan yang dimaksud tidak hanya 

lingkungan fisik saja, tetapi juga meliputi 

lingkungan sosial, budaya dan teknologi.  

Menurut (Ridho, dalam Marianti 

2006), kegiatan observasi mengajak siswa 

aktif mengeksplorasi lingkungan 

sekitarnya untuk mencapai kecakapan 

kognitif afektif, dan psikomotornya yang 

menyebabkan siswa memiliki penguasaan 

ilmu dan keterampilan penguasaan 

berkarya, penguasaan menyikapi dan 

penguasaan bermasyarakat, sehingga 

penggunaan alam sekitar sebagai sumber 

belajar sangat menunjang dalam 

mempelajari ilmu tersebut. 

Hasil lembar angket yang 

menyatakan bahwa dengan melakukan 

pembelajan diluar ruangan atau terjun 

secara langsung pada rumah produksi 

tempe maka siswa akan lebih mengenal 

secara langsung pengaplikasian materi 

IPA dalam kehidupan sehari-hari, selain 

itu siswa juga dapat menemukan sendiri 

teorinya yang dihubungkan dengan teori 

yang sudah ada. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian terdahulu dari Wahyu Hidayah 

tahun 2014 tentang Pengaruh Pendekatan 

Jelajah Alam Sekitar (JAS) terhadap 

Keaktifan dan Hasil Belajar Biologi yang 

menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke 

alam, akan membantu siswa dalam 

memahami dan menerapkan pengetahuan 

IPA dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

itu dengan pembelajaran dengan 

melibatkan alam sekitar lebih 

menyenangkan dan terkesan melekat 

pada siswa dibandingkan dengan 

pembelajaran yang dilakukan didalam 

kelas. 

Dalam proses observasi pada industri 

tempe secara langsung tersebut akan 

melatih siswa dalam melakukan proses 

sains yang merupakan salah satu 

kemampuan literasi sains siswa. Proses 

sains tersebut dimulai pada saat siswa 

melakukan pengamatan terhadap proses 

pembuatan tempe pada rumah industri 

tempe. Hal yang diamati tersebut, karena 

menarik perhatian siswa sehingga 

memunculkan suatu pertanyaan atau 

permasalahan. Permasalahan tersebut 

kemudan dipecahkan melalui suatu proses 

yang disebut metode ilmiah untuk 

mendapatkan pengetahuan. Selain itu, 

dalam interaksi dengan lingkungan 

tersebut akan memacu siswa dalam 

menemukan sendiri pengetahuannya yang 

dikaitkan dengan pengetahuan yang telah 

ada. 

Siswa menginginkan pembelajaran 

pada sub materi fungi (jamur) ini 
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melakukan suatu percobaan. Dalam hal 

ini siswa akan melakukan percobaan 

pembuatan tempe sesuai dengan observasi 

yang telah dilakukan. Dengan penerapan 

sub materi fungi (jamur) pada pembuatan 

tempe ini, akan membuat siswa lebih 

memahami konsep-konsep IPA yang 

terdapat dalam proses pembuatan tempe 

sehingga siswa lebih mudah dalam  

mengaplikasikan  materi IPA yang 

didapatkan di sekolah dala kehidupan 

sehar-hari. 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa siswa tidak 

mengetahui proses pembuatan tempe dan 

siswa tidak dapat menjelaskan proses 

pembuatan tempe secara ilmiah. Selain 

itu, siswa menganggap bahwa dalam 

proses pembuatan tempe tidak 

menggunakan konsep-konsep IPA 

melainkan dalam proses pembuatan 

tempe berdasarkan ilmu yang diberikan 

oleh nenek moyang pada zaman dahulu. 

Berdasarkan hasil tersebut  pembelajaran 

yang diinginkan siswa tentang sub materi 

fungi (jamur) adalah pembelajaran yang 

dilakukan diluar ruangan yaitu 

melakukan pembelajaran dengan 

mengunjungi rumah produksi tempe 

secara langsung, siswa juga  

menginginkan pembelajaran disertai 

dengan melakukan percobaan sebagai 

aplikasi dari materi yang telah dipelajari 

sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna.  

Berdasarkkan lembar angket juga 

dapat disimpulkan bahwa dalam aspek 

konteks literasi sains, siswa masih kurang 

dapat menjelaskan pengaplikasian materi 

IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan dalam aspek kompetensi atau 

proses literasi sains, siswa juga masih 

kurang dapat menjelaskan fenomena 

ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah. 
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