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ABSTRAK: Pengakuan literasi sains sebagai tujuan utama pendidikan fisika dewasa ini 

menjadi tantangan pengajaran dan pembelajaran fisika di perguruan tinggi. Prelimenary study 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman literasi sains mahasiswa calon guru fisika. 

Penelitian menggunakan pendekatan survey pada 35 mahasiswa kelas A angkatan 2014 Prodi 

Pendidikan Fisika FMIPA Unesa yang sedang memprogram matakuliah Fisika Dasar. 

Pengumpulan data menggunakan Instrumen Tes Literasi Sains untuk  materi Optika. Teknik 

analisis data secara deskriptik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

literasi sains  mahasiswa sebanyak 72% berada pada level 4, level 5 sebanyak 22%, level 3 

sebanyak 6%, dan tidak ada satupun berada pada level 1,2, dan 6. Mahasiswa yang mampu 

menjelaskan fenomena secara ilmiah sebanyak 51,3%; mampu mengintepretasi data dan 

memberikan bukti ilmiah sebanyak 23,8%; dan mampu mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah sebanyak 9,3%, serta mereka pada umumnya hanya mampu menyelesaikan 

butir tes literasi sains pada tingkat kognitif rendah. Berarti mahasiswa pada umumnya memiliki 

kemampuan memilih dan memadukan informasi dari berbagai disiplin sains dan teknologi untuk 

menjelaskan fenomena secara eksplisit, tetapi belum mampu menggunakan pengetahuan 

konseptual, prosedural, dan epistemik secara konsisten untuk memberikan penjelasan, evaluasi 

dan desain penemuan ilmiah, menginterpretasi data pada keanekaragaman situasi kehidupan 

yang kompleks yang membutuhkan pemikiran kognitif pada level yang tinggi. 

Kata Kunci: Literasi sains mahasiswa calon guru 

 
PENDAHULUAN 

Literasi sains saat ini telah menjadi 

perhatian secara luas bagi para ilmuwan, 

dosen, dan pemegang kebijakan publik 

(Impey, 2013), karena sangat diperlukan 

masyarakat modern untuk menghadapi 

berbagai permasalahan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (Turiman et al., 2011), serta 

menunjang pembangunan berkelanjutan 

(Udompong & Wongmanich, 2014). 

Literasi sains menurut National Science 

Education Standards adalah pengetahuan 

dan pemahaman tentang konsep-konsep 

ilmiah dan proses yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan secara pribadi, 

partisipasi dalam urusan sipil budaya, dan 

ekonomi produktif (NRC, 2011). NRC 

merekomendasikan bahwa standar 

pengetahuan untuk pendidikan calon guru 

fisika meliputi pengetahuan kontens, 

pengetahuan pedagogik, dan pedagogical 

content knowledge (Wenning et al., 2012). 

Indikator calon guru yang memahami 

literasi sains adalah menyadari dan 

memahami dampak sains dan teknologi 

dalam keseharian, mengambil keputusan 

pribadi tentang sesuatu meliputi sains, 

kesehatan, penggunaan sumber energi, 

membaca dan memahami hal-hal penting 

dari laporan media tentang materi sains, 

mengkritisi informasi secara otomatis, 

berpartisipasi dalam diskusi dengan 

penuh keyakinan tentang isu-isu sains 

(Impey, 2013). 

Pengembangan literasi sains diakui 

sebagai tujuan utama pendidikan fisika di 

dunia (Lederman et al., 2013; Turiman, 

2011), Oleh karena itu, standar kualifikasi 

jenjang S1 adalah mahasiswa calon guru 

harus mampu mengaplikasikan bidang 

keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS 

pada bidangnya dalam penyelesaian 

masalah serta mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi (Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

2012), Jurusan Fisika Unesa menetapkan 

Standar Kelulusan Prodi Pendidikan 
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Fisika meliputi: (1) penguasaan  materi, 

struktur, kompetensi, konsep ilmu fisika 

dan penerapannya dalam teknologi, (2) 

penerapan prinsip, konsep dan hukum 

fisika dalam bentuk prototip produk 

IPTEK yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, (3) mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penguatan dan penyebaran 

produk ilmiah fisika ( Tim Pengembang 

Kurikulum Jurusan Fisika Unesa, 2014). 

Pengembangan literasi sains 

mahasiswa calon guru fisika menjadi 

tantangan pengajaran dan pembelajaran 

di perguruan tinggi dewasa ini (Murcia, 

2009). Hasil survey tahun 1988-2008 

menunjukkan bahwa peningkatan literasi 

sains mahasiswa perguruan tinggi di 

Amerika  tidak signifikan, karena hanya 

10%-15% (Impey, 2011), dan literasi sains 

mahasiswa calon guru di Turki juga 

tergolong  rendah (Akengin & Sirin, 2014).  

Serta permasalahan utama dalam  

perkuliahan di Indonesia pada umumnya 

dikarenakan adanya beberapa dosen yang 

kurang memahami atau kurang peduli 

terhadap capaian pembelajaran, strategi 

dan metode pembelajaran, serta cara 

penilaian yang tepat. Pembelajaran yang 

didominasi ceramah membuat mahasiswa 

kesulitan memahami esensi materi 

pembelajaran, sehingga kegiatan mereka 

sebatas membuat catatan dan cenderung 

kurang mampu menyimak akibat 

ketergantungan pada fotocopi bahan 

presentasi dari dosen, serta peluang untuk 

mengungkap materi pembelajaran yang 

diperolehnya di dunia nyata/masyarakat 

sangat terbatas. Dengan dikeluarkannya 

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi yang menekankan karakteristik 

proses pembelajaran di perguruan tinggi 

harus bersifat interaktif, saintifik, 

kontekstual, kolaboratif, dan berpusat 

pada mahasiswa, maka Program Studi 

dituntut untuk menghasilkan lulusan 

yang sesuai dengan kualifikasi KKNI. 

Pengembangan literasi sains sangat 

dibutuhkan untuk membantu calon guru 

memahami konten literasi sains dan 

unsur-unsur literasi sains, serta mampu 

menggunakan metode pengajaran yang 

sesuai sebagai mekanisme kunci yang 

akan mengarahkan mahasiswa untuk 

mengembangkan literasi sains mereka 

melalui proses pembelajaran di kelas 

(Udompong et al., 2014). Literasi sains 

merupakan kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasi 

pertanyaan, menarik kesimpulan sesuai 

bukti-bukti dalam rangka memahami 

serta membuat keputusan yang tepat 

(OECD, 2013). OECD menjelaskan 

pemahaman literasi sains yang digunakan 

dalam penilaian, yaitu: (1) menjelaskan 

fenomena secara ilmiah, menunjukkan 

kemampuan mengingat dan menerapkan 

pengetahuan ilmiah yang sesuai, 

mengidentifikasi, menggunakan dan 

menghasilkan model yang jelas dan 

representasi, membuat dan membenarkan 

prediksi yang tepat, dan menawarkan 

hipotesis yang jelas, (2) mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah, 

kemampuan mengidentifikasi pertanyaan 

yang dapat dieksplorasi dalam penelitian 

ilmiah yang diberikan, membedakan 

pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang 

mungkin diselidiki, mengusulkan cara 

mengeksplorasi pertanyaan ilmiah, 

evaluasi cara mengeksplorasi pertanyaan 

ilmiah, menjelaskan dan mengevaluasi 

berbagai cara yang digunakan ilmuwan 

untuk memastikan keandalan data, 

objektivitas dan generalisasi penjelasan, 

dan (3) intepretasi data dan memberikan 

bukti ilmiah,  menunjukkan kemampuan 

untuk transformasi data dari satu 

representasi ke yang lain, analisis data 

dan menarik kesimpulan yang tepat, 

mengidentifikasi asumsi, bukti dan 

penalaran dalam teks ilmu terkait, serta 

membedakan antara argumen yang 

didasarkan pada bukti ilmiah, teori dan 

berdasarkan pertimbangan yang lain, 

mengevaluasi argumen ilmiah dan bukti 

dari berbagai sumber (misalnya koran, 

internet, jurnal). 

Kondisi inilah yang mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian 

pendahuluan dalam rangka memperoleh 

informasi pemahaman literasi sains 

mahasiswa calon guru fisika Universitas 

Negeri Surabaya. Hasil penelitian ini 

menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengembangan Model Pembelajaran 

beserta perangkat pendukungnya yang 

http://fmipa.um.ac.id
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valid, praktis, dan efektif untuk 

meningkatkan literasi sains mahasiswa 

calon guru. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan prelimenary 

study dengan pendekatan survey. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 

2015 di FMIPA Unesa. Subyek penelitian 

adalah 35 mahasiswa Prodi S1 Pendidikan 

Fisika Angkatan 2014 yang memprogram 

matakuliah Fisika Dasar. Pengumpulan 

data menggunakan Instrumen Tes 

Literasi Sains yang diadaptasi dari 

Instrumen Pengukuran Literasi Sains 

dalam PISA 2014 yang menekankan pada 

kemampuan menjelaskan fenomena 

secara ilmiah, mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah, 

intepretasi data dan memberikan bukti 

ilmiah. Tes terdiri dari 20 soal pilihan 

ganda yang mewakili setiap level keahlian 

literasi sains mahasiswa untuk mengukur 

domain pengetahuan, konteks, dan 

kompetensi. Teknik analisis data secara 

deskriptik kualitatif.. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prelimenary study ini diharapkan 

mendapatkan informasi pemahaman 

literasi sains mahasiswa calon guru fisika 

Unesa berdasarkan hasil tes literasi sains. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemahaman literasi sains mahasiswa 

calon guru untuk domain pengetahuan, 

konteks dan kompetensi sebagaian besar 

mahasiswa berada pada level 4 (72%) 

seperti yang disajikan pada Gambar 1. 

Berarti mahasiswa pada umumnya 

memiliki kemampuan untuk bekerja 

secara efektif dengan situasi dan masalah 

yang mungkin melibatkan fenomena 

eksplisit, sehingga  mengharuskan mereka  

untuk membuat kesimpulan tentang 

peran pengetahuan sains ataupun 

teknologi. Mereka juga telah memiliki 

kemampuan memilih dan memadukan 

keterangan dari berbagai disiplin sains 

atau teknologi yang berbeda dan 

penghubung keterangan tersebut secara 

langsung ke dalam aspek dari situasi 

kehidupan, dan mencerminkan aksi serta 

dapat mengomunikasikan dengan 

menggunakan pengetahuan sains, 

keputusan, dan fakta (OECD, 2013). 

Tetapi hanya sedikit mahasiswa yang 

mencapai level 5 (22%) dan level 6 (0%) 

yang menunjukkan bahwa mahasiswa  

belum mampu menggunakan pengetahuan 

konseptual, prosedural, dan epistemik 

secara konsisten untuk memberikan 

penjelasan, evaluasi dan desain penemuan 

ilmiah, menginterpretasi data pada 

keanekaragaman situasi kehidupan yang 

kompleks yang membutuhkan pemikiran 

kognitif pada level yang tinggi. 

Pemahaman literasi sains mahasiswa 

pada setiap subkompetensi secara ringkas 

dapat dilihat pada Tabel 1, dimana 

mahasiswa yang mampu menjelaskan 

fenomena secara ilmiah sebanyak 51,3% 

dengan sub kompetensi mengingat dan 

menerapkan pengetahuan yang sesuai 

(65,0%); mengidentifikasi, menggunakan 

dan menghasilkan contoh penjelasan yang 

sesuai (58,0%); membuat dan membe-

narkan prediksi yang sesuai (44,0%); serta 

memberikan penjelasan hipotesis (38,0%). 

Selain itu, kemampuan mengintepretasi 

data dan memberikan bukti ilmiah 

sebanyak 23,8%; serta kemampuan 

mengevaluasi dan merancang penyeli-

dikan ilmiah sebanyak 9,3%. Berarti 

penguasaan literasi sains mahasiswa 

calon guru fisika Unesa pada umumnya 

masih rendah, karena dari 11 sub 

kompetensi hanya 1 sub kompetensi (1.1 

Mengingat dan menerapkan pengetahuan 

yang sesuai) yang secara klasikal 

dianggap tuntas. Mahasiswa pada 

umumnya menguasai teori optika tetapi 

mengalami kesulitan menggunakan 

berbagai keterampilan proses sains yang 

diperlukan dalam penyelidikan ilmiah 

untuk menemukan informasi yang 

diharapkan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase rata-rata 

pencapaian Mahasiswa pada setiap Level 

literasi Sains 
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Tabel 1. Persentase mahasiswa yang 

menjawab benar pada setiap 

kompetensi tes literasi sains 
 

Kompetensi 

Mahasiswa 

menjawab 

dengan benar 

(%) 

1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah 

1.1 Mengingat dan menerapkan 

pengetahuan yang sesuai 

65,0 

1.2 Mengidentifikasi, 

menggunakan dan 

menghasilkan contoh 

penjelasan yang sesuai 

58,0 

1.3 Membuat dan 

membenarkan prediksi yang 

sesuai 

44,0 

1.4 Memberikan penjelasan 

hipotesis 

38,0 

Rata-rata 51,3 

2. Mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah 

2.1 Mengidentifikasi 

pertanyaan yang dapat 

diselediki secara ilmiah. 

5,0 

2.2 Mengevaluasi cara 

mengeksplorasi pertanyaan 

yang diberikan secara 

ilmiah. 

17,0 

2.3 Menjelaskan dan 

mengevaluasi berbagai cara 

yang digunakan ilmuwan 

untuk memastikan 

keandalan data dan 

obyektivitas dan general 

sability penjelasan. 

6,0 

Rata-rata 9,3 

3. Intepretasi data dan memberikan bukti ilmiah 

3.1 Menganalisis dan 

mengintepretasi data serta 

menggambarkan 

kesimpulan yang sesuai. 

5,0 

3.2 Mengidentifikasi asumsi, 

bukti dan alasan padateks 

yang berhubungan dengan 

sains. 

30,0 

3.3 Membedakan antara 

argumen yang didasarkan 

pada bukti ilmiah dan teori 

dan yang didasarkan pada 

pertimbangan lain. 

30,0 

3.4 Mengevaluasi argumen 

ilmiah dan bukti dari 

berbagai sumber. 

30,0 

Rata-rata 23,8 

 

Adapun pemahaman mahasiswa 

berdasarkan kedalaman pengetahuannya 

dibedakan menjadi tingkat kognitif 

rendah (low), menengah (medium), dan 

tinggi (advance) akan disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 Pemahaman mahasiswa 

berdasarkan tingkat kognitif 
 

Kompetensi 

Mahasiswa menjawab 

benar untuk tingkat 

kognitif ... (%) 

L M A 

1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah 

1.1 Mengingat dan 

menerapkan 

pengetahuan yang 

sesuai 

88,8 72,0 63,0 

1.2 Mengidentifikasi, 

menggunakan dan 

menghasilkan contoh 

penjelasan yang 

sesuai 

70,0 70,0 53,0 

1.3 Membuat dan 

membenarkan 

prediksi yang sesuai 

72,0 66,0 53,0 

1.4 Memberikan 

penjelasan hipotesis 

55,0 46,0 45,0 

Rata-rata 71,5 63,5 53,5 

2. Evaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 

2.1 Mengidentifikasi 

pertanyaan yang 

dapat diselediki 

secara ilmiah. 

20,0 20,0 10,0 

2.2 Mengevaluasi cara 

mengeksplorasi 

pertanyaan ilmiah. 

54,0 40,0 25,0 

2.3 Menjelaskan dan 

mengevaluasi 

berbagai cara  yang 

digunakan ilmuwan 

untuk memastikan 

keandalan data, 

obyektivitas dan 

kemampuan genera-

lisasi penjelasan. 

25,0 43,0 10,0 

Rata-rata 33,0 34,3 15,0 

3. Intepretasi data dan memberikan bukti ilmiah 

3.1 Menganalisis dan 

mengintepretasi data 

serta menggambar-

kan kesimpulan yang 

sesuai. 

25,0 25,0 20,0 

3.2 Mengidentifikasi 

asumsi, bukti dan 

alasan pada teks yang 

berhubungan dengan 

sains. 

40,0 40,0 15,0 

3.3 Membedakan antara 

argumen yang 

didasarkan pada 

bukti ilmiah dan teori 

dan berdasarkan pada 

pertimbangan lain. 

40,0 40,0 10,0 

3.4 Mengevaluasi 

argumen ilmiah dan 

bukti dari berbagai 

sumber. 

36,0 25,0 10,0 

Rata-rata 35,3 32,5 13,8 

Keterangan: L = Low, M = Medium, A: Advance 

http://fmipa.um.ac.id


SEMINAR NASIONAL FISIKA DAN PEMBELAJARANNYA 2015  
 

 ISBN 978-602-71273-1-9                                                                                                                                            PF-P-38 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah 

mahasiswa yang mampu memberikan 

penjelasan tentang fenomena ilmiah 

untuk kedalaman pengetahuan rendah 

sebanyak 71,5%, sedang sebanyak 63,5%, 

dan tinggi sebanyak 53,5%. Berarti bahwa 

sebagian besar mahasiswa belum bisa 

menganalisis data atau informasi 

kompleks, menyintesis atau mengevaluasi 

bukti-bukti, membenarkan, alasan yang 

diberikan dari berbagai sumber, 

mengembangkan rencana atau urutan 

langkah-langkah untuk menyelesaikan 

masalah. Jumlah mahasiswa yang mampu 

mengevaluasi dan merancang penemuan 

ilmiah untuk kedalaman pengetahuan 

rendah sebanyak 33,0%, sedang sebanyak 

34,3%, dan tinggi sebanyak 15,0%. Berarti 

sebagian besar mahasiswa belum bisa 

mengidentifikasi pertanyaan penyelidikan 

dalam pembelajaran sains, mengevaluasi 

arah eksplorasi dari  pertanyaan ilmiah 

yang diberikan.  Jumlah mahasiswa yang 

mampu menginterpretasi data dan bukti 

ilmiah untuk kedalaman pengetahuan 

rendah sebanyak 35,3%, sedang sebanyak 

32,5%, dan tinggi sebanyak 13,8%. Berarti 

mereka pada umumnya belum bisa 

menganalisis dan megintepretasi data 

serta menggambarkan kesimpulan yang 

sesuai.  Aspek melaksanakan investigasi 

ilmiah meliputi kemampuan mengamati 

dan mengidentifikasi pertanyaan yang 

akan diselidiki, merumuskan prediksi/ 

hipotesis, memprediksi, merencanakan 

percobaan, menginterpretasi data/grafik, 

dan komunikasi juga masih rendah. 

 

KESIMPULAN 

Pemahaman literasi sains  mahasiswa 

sebanyak 72% berada pada level 4, level 5 

sebanyak 22%, level 3 sebanyak 6%, dan 

tidak ada satupun berada pada level 1,2, 

dan 6. Mahasiswa yang mampu 

menjelaskan fenomena secara ilmiah 

sebanyak 51,3%; mampu mengintepretasi 

data dan memberikan bukti ilmiah 

sebanyak 23,8%; dan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah sebanyak 

9,3%. Serta mahasiswa lebih banyak 

menyelesaikan tes literasi sains pada 

tingkat kognitif rendah. Berarti 

mahasiswa pada umumnya memiliki 

kemampuan memilih dan memadukan 

informasi dari berbagai disiplin sains dan 

teknologi untuk menjelaskan fenomena 

secara eksplisit, tetapi belum mampu 

menggunakan pengetahuan konseptual, 

prosedural, dan epistemik secara 

konsisten untuk memberikan penjelasan, 

evaluasi dan desain penemuan ilmiah, 

menginterpretasi data pada keanekara-

gaman situasi kehidupan yang kompleks 

yang membutuhkan pemikiran kognitif 

pada level yang tinggi. 
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