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MOTTO 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 (QS. Insyirah : 6) 

 

Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berilah yang 

terbaik dari yang bisa kau berikan. 

(B.J Habibie) 
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ABSTRAK 

 

Aswatun Hasanah, NIM.18204080040. Analisis Muatan Literasi Sains dalam 

Buku Tematik Terpadu Siswa SD/MI Kurikulum 2013 Kelas V Edisi Revisi 2017. 

Tesis. Yogyakarta. Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2020. 

Buku teks pelajaran sebagai sarana media pembelajaran memiliki fungsi untuk 

mewujudkan tujuan pembelajaran, sehingga buku teks pelajaran sebagai salah satu 

aspek penting dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini berfokus pada muatan 

literasi sains pada buku tematik siswa terhadap aspek sains sebagai kumpulan 

pengetahuan, sains sebagai cara untuk penyelidikan, sains sebagai cara untuk 

berpikir, dan interaksi sains, teknologi, dan masyarakat serta kelebihan dan 

kekurangan buku tematik siswa ditinjau dari aspek literasi sains. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

(library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif analisis content atau 

analisis isi. Subyek dalam penelitian ini adalah buku tematik siswa kelas V. Data 

dijaring dengan instrumen lembar pedoman aspek literasi sains yang diadaptasi 

dan dimodifikasi dari Chiappetta, Filman & Sethna dalam Keshni Padayache 

(2012) dengan isi indikator-ndikator aspek literasi sains. Kemudian setiap 

pernyataan dilakukan pemenggalan untuk dianalisis kemunculan indikator-

indikator literasi sains dan diubah dalam persentase masing-masing aspek literasi 

sains. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis content atau analisis 

isi dan interpretasi data dalam buku tematik terpadu siswa SD/MI kurikulum 2013 

kelas V edisi revisi 2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muatan literasi sains dalam buku tematik 

siswa kelas V untuk SD/MI kurikulum 2013 edisi revisi 2017 adalah lebih banyak 

menampakkan aspek sains sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan dengan 

presentase sebesar 42,74% kemudian aspek sains sebagai jalan untuk untuk 

menyelidiki sebesar 34,28% selanjutnya aspek sains sebagai cara untuk berpikir 

sebesar 15,41% dan aspek interaksi sains teknologi dan masyarakat masih sangat 

rendah dibandingkan dengan aspek literasi lainnya yakni sebesar 7,51% dari 38 

indikator pada keempat aspek literasi sains. Kelebihan buku tematik siswa kelas V 

ditinjau dari aspek literasi sains diantaranya a) aspek sains sebagai kumpulan 

pengetahuan paling dominan ditampilkan, b) penggunaan pendekatan saintifik 

untuk menstimulasi siswa dalam meningkatkan literasi sains, c) menyajikan 

pengetahuan yang faktual dengan bahasa padat, jelas, sistematis, dan logis. 

Kekurangan buku tematik siswa kelas V ditinjau dari muatan aspek literasi sains 

diantaranya a) proporsi penyebaran aspek literasi sains yang kurang merata, b) 

keterampilan sains yang ditampilkan masih sangat sedikit,  

Kata Kunci : Analisis, Buku Tematik, Literasi Sains, Kurikulum 2013.  
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ABSTRACT 

 

Aswatun Hasanah, NIM.18204080040. Analysis of Science Literacy Content in 

Thematic Books Integrated Elementary School Students / MI Curriculum 2013 

Grade V Revised Edition 2017. Thesis. Yogyakarta. Master Program of Faculty of 

Tarbiyah Sciences and Teacher Training of Sunan Kalijaga State Islamic 

University Yogyakarta.2020. 

Textbooks as a means of learning media have a function to realize learning 

objectives, so that textbooks as one of the important aspects in the teaching and 

learning process. This research focuses on the content of science literacy in the 

thematic books of students on aspects of science as a collection of knowledge, 

science as a way for research, science as a way to think, and interaction of 

science, technology, and society as well as the advantages and disadvantages of 

the thematic books students reviewed from the aspects of science literacy. 

The type of research used in this research is descriptive qualitative with content 

analysis or content analysis. The subjects in this study were thematic books of 

grade V students. Data was netted with instruments of science literacy aspect 

guidelines adapted and modified from Chiappetta, Filman & Sethna in Keshni 

Padayache (2012) with the contents of indicators of aspects of science literacy. 

Then each statement is carried out beheading to analyze the emergence of 

indicators of science literacy and changed in percentage of each aspect of science 

literacy. Data analysis in this study uses content analysis or content analysis and 

data interpretation in integrated thematic books of elementary school students / 

MI curriculum 2013 grade V revised edition 2017. 

The results of this study showed that the content of science literacy in the thematic 

books of grade V students for elementary school / MI curriculum 2013 revised 

edition 2017 is more revealing aspects of science as the tortic tor body of science 

with a percentage of 42.76% then aspects of science as a way to to investigate the 

next 3.30% aspects of science as a way to think by 15.41% and aspects of 

interaction of technology science and society is still very low compared to other 

aspects of literacy, namely 7.53% of the 38 indicators in the four aspects of 

science literacy. The advantages of the thematic books of grade V students are 

reviewed from aspects of science literacy including a) aspects of science as the 

most dominant collection of knowledge displayed, b) the use of scientific 

approaches to stimulate students in improving science literacy, c) presenting 

factual knowledge with dense, clear, systematic, and logical language. The lack of 

thematic books of grade V students is reviewed from the content of aspects of 

science literacy including a) the proportion of the spread of aspects of science 

literacy is not evenly distributed, b) the science skills displayed are still very few. 

Keywords: Analysis, Thematic Books, Science Literacy, Curriculum 2013. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  ARAB–LATIN 

 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian 

perpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri 

pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

januari 1998. 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te ث

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbaik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W We و

ِ ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap 

 يتعقديٍ

 عدة

ditulis 

ditulis 

muta‟aqqidīn 

„iddah 

 

C. Ta’ marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h  

 ْبت

 جسيت

ditulis 

ditulis 

Hibbah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  Bila diikuti 
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dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h.  

 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كرايّ االونيبء

 

2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t.  

 Ditulis zakātul fiṭri زكبةانفطر

 

D. Vocal Pendek  

_______ 

_______ 

_______ 

 

Kasrah 

fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis  

I 

a 

u 

 

E. Vocal Panjang 

fathah + alif 

 جبْهيت

fathah + ya‟ mati 

 يسعى

kasrah + ya‟ mati 

 كريى

dammah + wawu mati 

ditulis  

ditulis 

ditulis 

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

Ā 

jāhiliyyah 

a 

yas‟ā 

ī 

karīm 

u 

furūd 

F. Vocal Rangkap 
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fathah + ya‟ mati 

 بيُكى 

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

Ai 

bainakum 

au 

qaulukum  

 

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأَتى

 أعدث

 نئٍ شكرتى 

ditulis  

ditulis  

ditulis  

a  antum  

u  idat 

la  in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah 

 انقراٌ

 انقيبش

ditulis  

ditulis  

al-Qura  ān 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.  

 انسًبء

 انشًص

ditulis 

ditulis  

as-Samā  

asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 ذوي انفروض

 أْم انسُت

ditulis 

ditulis  

ẓawī al-furūd 

ahl al-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan abad 21 seperti saat ini mengakibatkan perubahan yang 

cepat dan kompleks. Perubahan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup  individu yang dituntut untuk memiliki ciri-ciri seperti 1) way of 

thingking (cara berpikir) kreatif, inovatif, kritis, metagoknisi, dan belajar 

untuk belajar, 2) way of working (cara bekerja) mengutamakan komunikasi 

dan kolaborasi, 3) tool of working (alat bekerja) meliputi melek informasi dan 

teknologi komunikasi, serta 4) living in the world (hidup dalam dunia) 

menjadi warga lokal yang mendunia, memiliki kesadaran, dan kemampuan 

kultural.
1
 Untuk sampai pada ciri-ciri individu abad 21 seperti di atas, maka 

salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melalui pendidikan. 

Pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang memiliki 

wawasan pengetahuan dan keterampilan luas agar dapat memenuhi kebutuhan 

hidupanya kelak seperti halnya yang termuat dalam tujuan sistem pendidikan 

nasional di Indonesia. Tujuan dari pendidikan nasional ialah mewujudkan 

cita-cita bangsa dengan menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera dan 

bahagia yang kedudukannya terhormat dan setara dengan bangsa lain di 

                                                           
1
 Petrick Griffin dan Esther Care, Developing learners‟ Collaborative Problem Solving 

Skills, (Jurnal European Schollnet Academy, Melbourne, November 2014) 
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kancah dunia internasional melalui pembentukan masyarakat yang meliputi 

sumber daya manusia berkualitas, pribadi yang mandiri, serta memiliki 

kemauan dan kemampuan mewujudkan cita-cita bangsanya.
2
  

Tujuan dari pendidikan nasional tersebut dapat direalisasikan melalui 

pemberian pengetahuan dan wawasan dari guru ke peserta didik yang 

dikemas dalam proses pembelajaran. Salah satu komponen penting dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ialah bersumber dari buku teks 

bahan ajar. Buku teks merupakan alat/media pengajaran yang berisi bahan 

materi ajar untuk dapat dimanfaatkan diantara berbagai bahan ajar lainnya. 

Selain berfungsi sebagai pendukung guru saat proses pembelajaran, buku teks 

juga sebagai alat bantu peserta didik dalam memahami materi.  

Selaras dengan itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.2 

Tahun 2008 tentang buku pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan bahwasanya buku 

teks memuat materi pelajaran untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, 

akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

meningkatkan kepekaan dan kecakapan estetis, serta meingkatkan kecakapan 

motorik dan kesehatan peserta didik yang disesuaikan dengan standar 

nasional pendidikan. 

Buku teks bukanlah satu-satunya bahan/media belajar, namun memiliki 

peran strategis dalam mempengaruhi perkembangan minat, sikap sosial, 

emosi, dan penalaran peserta dididk. Reynold menyebutkan “textbooks is the 

key to curriculum development and implementation through dissemination to 

                                                           
2
 Badan Nasional Standar Pendidikan, Laporan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) Tahun 2010, (Jakarta: BSNP, 2010), hlm.27 
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teacher and student..”.
3
 Maka dari itu, buku teks harus mampu menyajikan 

bahan pembelajaran yang memiliki makna untuk peserta didik sebagai subjek 

belajar dalam upaya mengembangkan kurikulum.  

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 

Kurikulum 2013 (K-13) sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya. Sekaligus mencukupi tuntutan pelaksanaan konsep pendidikan 

yang menekankan pada perkembangan peserta didik beserta konteks 

kehidupannya. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13) di lapangan, 

proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pembelajaran tematik 

terpadu. Yakni pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

menghubungkan berbagai mata pelajaran dengan tujuan memberi pengalaman 

yang bermakna bagi peserta didik. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan 

Kementrian Agama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kurikulum 

2013 (K-13) menyediakan buku teks tematik. Buku teks tematik kurikulum 

2013 (K-13) disediakan baik untuk guru maupun peserta didik dengan tujuan 

sebagai pertimbangan dalam persiapan, pelaksanaan, maupun penilaian 

pembelajaran. Kurikulum 2013 yang memiliki orientasi pada kompetensi 

sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan termuat dalam 

buku teks tematik. Ketiga kompetensi tersebut dimaksudkan sebagai upaya 

menyiapkan individu yang berkualitas, unggul, dan mampu berdaya saing. 

                                                           
3
 H Ho & Y Hsu, Improving The Textbook Adaption Process in Taiwan, (International 

Education Studies, 2011), hlm.93 
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Berkaitan dengan hal itu, maka perlu adanya pemenuhan kebutuhan hidup 

individu di berbagai situasi yang dapat dilakukan melalui literasi sains. 

Literasi sains merupakan kemampuan individu dalam menerapkan 

konsep atau teori yang didapatkan di sekolah dengan fenomena alam yang 

terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menjelaskan bahwa literasi sains 

merupakan suatu  kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan ilmiah, 

menentukan pertanyaan dan mengambil kesimpulan sesuai dengan fakta 

dalam memahami alam semesta dan mengambil ketetapan dari terjadinya 

perubahan karena kegiatan manusia.
4
 Adanya literasi sains memberi dorongan 

dalam menyusun pola pikir, perilaku, dan karakter individu untuk peduli dan 

bertanggung jawab baik pada dirinya, masyarakat, alam semesta, maupun 

permasalahan masyarakat modern yang bergantung pada teknologi. 

Kompetensi literasi sains harus didukung dengan kompetensi membaca 

yang baik oleh peserta didik untuk mencermati soal literasi sains dan 

memahami fenomena sains yang harus di telaah untuk menjawab 

permasalahannya. Literasi sains memiliki dua kompetensi utama, pertama 

kompetensi belajar sepanjang hayat (life long education) untuk membekali 

peserta didik belajar di sekolah lanjutan. Kedua, kompetensi menggunakan 

                                                           
4
 OECD, Chapter 3 of The Publication “PISA 2003 Assesment of Framework – 

Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. Dalam 

http://www.oecd.org /dataoecd/38/29/33707226.pdf. diakses pada 15 april 2020 

http://www.oecd.org/
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pengentahuan yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan hidup yang 

dipengaruhi perkembangan sains dan teknologi.
5
 

Tingkat literasi sains berbanding lurus dengan kualitas pendidikan suatu 

negara. Petunjuk tingkat literasi sains individu dan kualitas pendidikan 

Indonesia dikaji oleh beberapa studi internasional diantaranya The Trends in 

Internasional Mathematucs and Sciennce Study (TIMSS), The Programme 

for Internasional Student Assesment (PISA), dan Progress in Internasional 

reading Literacy Study (PIRLS). Studi tersebut sebagai gambaran informasi 

untuk mengembangkan kemampuan literasi bagi suatu negara. 

Hasil penilaian terbaru The Programme for Internasional Student 

Assesment (PISA) tahun 2018 yang diliris pada 3 Desember 2019 oleh 

Kemendikbud menyatakan posisi Indonesia pada urutan ke-62 dari 71 negara. 

Dengan skor rata-rata literasi sians Indonesia sebesar 396 memiliki jarak yang 

jauh dengan China sebagai peringkat pertama yang skor rata-ratanya sebesar 

590.
6
 Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan adanya penurunan literasi 

sains dengan hasil penilaian pada tahun 2015 yang mendapat skor rata-rata 

sebesar 403, skor tersebut masih rendah dibandingkan dengan Jepang yang 

mendapat 538 dan Singapura yang mendapat 556.
7
 Kondisi ini sebagai bahan 

evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan di Indonesia untuk menekankan 

                                                           
5
 Uus Toharudin, Membangun Literasi Sains Peserta Didik, (Ed) Nuryani Y. Rustaman, 

(Bandung: Humaniora, 2011), hlm.3 
6
 Mohammad Tohir, Hasil PISA Indonesa Tahun 2018 Turun Dibanding Tahun 2015, 

dalam laman https://matematohir.wordpress.com/2019/12/03/hasil-pisa-indonesia- tahun-2018-

turun-dibanding-tahun-2015/  yang diakses pada 10 April 2020 pukul.20.08 WIB. 
7
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Gerakan Literasi Nasional: Materi Pendukung 

Literasi Sains, (Jakarta: TIM GLN Kemendikbud, 2017), hlm.2 

https://matematohir.wordpress.com/2019/12/03/hasil-pisa-indonesia-
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pada kompetensi guna meningkatkan kualitas dalam menghadapi tantangan 

global. 

 Pemerintah dan praktisi pendidikan Indonesia sebenarnya sudah 

memberikan perhatian khusus terkait literasi sains meski tidak tercantum 

secara jelas dalam kurikulum 2013. Hal itu dapat dilihat dalam kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang sudah menggambarkan pengembangan literasi 

sains peserta didik sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Meski pada 

kenyataan di lapangan, masih rendahnya tingkat literasi sains peserta didik 

sebagai salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia.  

Kemampuan literasi sains pada setiap individu sangat diperlukan di 

dunia kerja yang dalam prosesnya menggunakan kerja ilmiah dan teknologi. 

Literasi sains digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menuntut 

kemampuan level tinggi, berpikir kreatif, dan melakukan inovasi. Penyebab 

rendahnya kemampuan literasi sains pada peserta didik maupun guru 

dikarenakan materi dan penyajian literasi sains di dalam buku teks bahan ajar 

masih sedikit. Hal ini dilihat dari rangking literasi sains hasil penilaian 

terbaru The Programme for Internasional Student Assesment (PISA) tahun 

2018 untuk negara Indonesia.  

Berkaitan dengan hal itu, maka perlu adanya pembenahan dan 

pembaruan dari pendidik untuk bisa memahami muatan aspek literasi sains 

dalam buku teks. Sejalan dengan hasil penelitian evaluasi pembelajaran IPA 

pada 49 sekolah di provinsi Yogyakarta yang menyebutkan bahwa 

pembelajaran IPA belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Maka dapat 
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diambil kesimpulan bahwa setiap sekolah masih mengabaikan keseriusan 

terhadap literasi sains peserta didiknya.
8
  

Selain itu dalam implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran 

melalui pendekatan saintifik dan kontekstual memiliki peran penting guna 

mengembangkan sikap ilmiah dan memberi pengalaman bermakna sebagai 

langkah untuk menanamkan literasi sains bagi peserta didik di sekolah dasar.
9
 

Sebagai seorang pendidik wajib memahami aspek literasi sains yang ada 

dalam buku pegangan guru sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

Alasan memilih topik buku tematik kelas V sebagai objek penelitian 

karena buku sebagai bahan dan media belajar yang memiliki fungsi sumber 

referensi serta pendamping proses pembelajaran. Penelitian terkait literasi 

sains dalam buku tematik penting menjadi sebuah kajian, karena kandungan 

literasi sains yang ada dalam buku pegangan baik guru maupun peserta didik 

harus mampu memberi pemahaman dari tujuan pembelajaran. Disisi lain, 

pentingnya aspek literasi sains dalam buku pegangan tematik adalah sebagai 

bekal bagi guru untuk mensukseskan pembelajaran dan bagi peserta didik 

sebagai bekal menghadapi tantangan abad 21. 

Hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pemikiran peserta 

didik agar terbiasa menghadapi masalah menggunakan kemampuan literasi 

sains. Oleh karena itu, penelitian literasi sains dalam buku tematik siswa perlu 

                                                           
8
 Sugiyanto, dkk, Keefektifan Pembelajaran IPA Dalam Penerapan K13 dan KTSP di 

SMP se-Provinsi D.I.Y., (LPPM UNY Yogyakarta, 2016) 
9
 Erna Noviyanti, Pendeketan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Literasi 

Sains di Sekolah Dasar, Prosiding Seminar Nasional Aktualisasi Kurikulum 2013 di Sekolah 

Dasar Melalui Gerakan Literasi Sekolah untuk Menyiapkan GenerasiUunggul dan Berbudi Pekerti, 

2017. Hlm.43-55 
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dikaji dengan harapan peserta didik dapat mengunakan pengetahuannya untuk 

memberi pertanyaan dan melakukan kesimpulan serta mengambil keputusan 

dari fenomena yang terjadi di lingkungannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana persentase muatan literasi sains dalam buku tematik terpadu 

siswa kurikulum 2013 kelas V dilihat dari aspek sains sebagai kumpulan 

ilmu pengetahuan, aspek sains sebagai cara untuk menyelidiki, aspek 

sains sebagai cara berpikir, dan aspek interaksi sains, teknologi dan 

masyarakat ? 

2. Apa saja kelebihan dan kekuranagan buku tematik terpadu siswa 

kurikulum 2013 kelas V ditinjau dari aspek literasi sains?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis muatan literasi sains dalam buku tematik siswa 

kurikulum 2013 kelas V. 

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku tematik siswa 

kurikulum 2013 kelas V ditinjau dari literasi sains.. 
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2. Kegunaan Penelittian 

Penelitian yang akan dilaksanaan diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pada khazanah keilmuan dan untuk meningkatkan wawasan 

pengetahuan terutama pada kajian literasi sains sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Dengan penelitian ini untuk memperkaya muatan literasi sains yang 

digunakan dalam pembelajaran kelas V SD/MI. Serta dapat dijadikan 

sebagai perbaikan untuk buku tematik sebagai buku pegangan peserta 

didik kelas V SD/MI.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti  

Menambah wawasan, mendapat pengamalan baru dan informasi 

mengenai literasi sains dalam buku tematik siswa kurikulum 2013 

kelas V. 

2) Bagi guru  

Dengan adanya analisis diharapkan dapat memberi manfaat 

khususnya pemahaman tentang literasi sains sehingga guru 

mampu mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum. Adanya analisis tersebut dapat menjadikan guru lebih 

kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bahan ajar guna 

inovasi pembelajaran. 

3) Bagi Peserta Didik 



10 
 

 

 

Adanya analisis ini dapat dijadikan referensi untuk belajar dan 

dapat membangun sikap literasi sains pada peserta didik untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

D. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka sebagai aktivitas mengamati, mendalami, menelaah, dan 

mengidentifikasi hal-hal yang ada agar dapat mengetahui dari apa yang ada 

dan apa yang belum ada. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan 

penelitian-penelitian terdahulu yang revelan dengan penelitian yang akan 

peneliti amati. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mawadah Rahmawati terkait 

analisis bahan ajar siswa kelas IV MI dari perspektif pendidikan kritis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen bahan ajar yang 

cenderung sudah memiliki kesadaran kritis berkaitan dengan teks dan gambar 

ilustrasi dalam buku Akidah Akhlak, diantaranya terdapat 23% cenderung 

kesadaran magis, 0% cenderung kesadaran naif, dan 84,6% cenderung 

kesadaran kritis. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan dalam buku 

Akidah Akhlak sudah didominasi pada kesadaran kritis dan merupakan 

menjadi kelebihan dari buku bahan ajar tersebut jika ditinjau dari perspektif 

pendidikan kritis.
10

  

                                                           
10

 Mawadah Rahmawati, Analisis Bahan Ajar Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah dari 

Perspektif Pendidikan Kritis (Studi Atas Buku Teks Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kurikulum 

2013), Tesis, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terdapat pada membahas analisis bahan ajar siswa. Perbedaannya terdapat 

pada analisis teori yang digunakan penelitian tersebut menggunakan 

pendidikan kritis sedangkan penulis menggunakan analisis teori literasi sains. 

Penelitian tersebut secara rinci menguaraikan pendidikan kritis dalam buku 

ajar siswa mata pelajaran Aqidah Akhlak sedangkan penulis menguraikan 

muatan literasi sains dalam buku ajar siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA).  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nazri Adlani yang membahas 

tentang capaian literasi sains dalam tema “Indahnya Persahabatan” buku kelas 

III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran tema 

Indahnya Persahabatan meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, 

dan kegiatan penilaian. Keterkaitan pembelajaran Indahnya Persahabatan 

dengan literasi sains siswa terlihat dalam kegiatan bereksperimen dan 

menyimpulkan, sedangkan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan serta 

mengkomunikasikan belum terlaksana secara optimal. Desain tema baru yang 

sesuai dengan kemampuan literasi sains adalah tema “Bahaya Asap Bagi 

Kesehatan”. Literasi yang diukur dalam desain tema baru tersebut adalah 

mengkomunikasikan, menginterpretasikan gambar, merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, bereksperimen, bertanya, atau menjawab pertanyaan, dan 

menyimpulkan.
11

 

                                                           
11

 Nazri Adlani, Capaian Literasi Sains dalam Tema “Indahnya Persahabatan” dalam 

Buku Tematik Siswa Kelas III (Study SD Muhammadiyah Purbayan Yogyakarta), Tesis, Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2018 
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Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif metode pengumpulan data triangulasi. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kesamaan antara kedua penelitian ini sama – sama 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengkaji tentang literasi 

sains. Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian 

tersebut menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan 

penelitian studi kepustakaan. 

Ketiga, penelitian oleh Balqis Fauzatul Rohmah terkait strategi guru 

membina literasi sains peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI). Temuan dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik literasi sains peserta 

didik kelas IV ada 7 diantaranya mengetahui hubungan sains dan Tuhan 

Maha Pencipta, memiliki perilaku ilmiah, memahami dan menggunakan 

konsep, prinsip, hukum, dan teori utama di dalam sains, menerapkan 

pengetahuan ilmiah, memperhatikan keberlangsungan lingkungan, mengajak 

dan melaksanakan gerakan menjaga lingkungan, serta menggunakan bukti 

ilmiah dalam mengambil keputusan. Strategi pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam membina literasi sains peserta didik dengan menggunakan 

strategi pembelajaran berbasis inquiry, kooperatif, ekpositori, dan 

konseptual.
12
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 Balqis Fauzatul Rohmah, Strategi Guru Dalam Membina Literasi Sains di Madrasah 

Ibtidaiyah (Studi Kasus Kelas IV di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo, MI Miftahul Huda Banjarejo, 

MI Al-Wathoniyah Tegalrejao, dan MI Darussalam Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten 

Tulungagung), Tesis, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pascasarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Diakses melalui etheses.uin-

malang.ac.id/9951/1/15760026.pdf pada Kamis, 25 Juni 2020  



13 
 

 

 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian tersebut menggunakan 

kualitatif studi multikasus dengan pengumpulan data mengguakan wawancara 

mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Kesamaan antara kedua 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan 

mengkaji terkait literasi sains. Perbedaannya penelitian sebelumnya memiliki 

dua fokus pembahasan yakni karakteristik literasi sains dan stratgei guru 

dalam pembelajaran sains, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

memiliki satu fokus pada literasi sains di dalam buku tematik siswa saja. 

Keempat, penelitian oleh Yeti Nurhayati yang membahas terkait 

penyajian aspek literasi sains di dalam buku tematik siswa kelas IV. Temuan 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aspek literasi sains sebagai batang 

tubuh ilmu pengetahuan sebesar 43,36%, aspek sains sebagai jalan untuk 

menyelidiki sebesar 30,10%, aspek sains sebagai cara berpikir sebesar 

18,36%, dan aspek interaksi sains, teknologi dan masyarakat sebesar 8,16%. 

Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa aspek sains sebagai batang 

tubuh ilmu pengetahuan lebih banyak disajikan dibandingkan dengan aspek 

literasi sains lainnya serta tidak semua indikator pada setiap aspek literasi 

sains ditampilkan dalam buku tersebut.
13

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif metode analisis content. Persamaan pada kedua penelitian ini sama-

sama mengkaji aspek literasi sains dalam buku tematik terpadu untuk siswa. 

                                                           
13

 Yeti Nurhayati, Analisis Penyajian Aspek Literasi Sains Dalam Buku Tematik Terpadu 

Untuk Siswa SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Buku Teks 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup), Tesis, Jurusan 

Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, diakses melalui 

repository.upi.edu.T-PGSD-1201161-Abstrak pada Senin, 20 April 2020 pukul 21.35 WIB 
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Perbedaannya pada penelitian ini hanya mengkaji 1 tema pada kelas IV yakni 

tema 3 “Peduli Terhadap Makhluk Hidup” sedangkan pada penelitian penulis 

mengkaji 9 tema pada kelas V. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Munawwaroh yakni 

menganalisis buku ajar tematik kurikulum 2013 tema 4 dan tema 5 kurikulum 

2013 untuk peserta didik SD/MI kelas V. Temuan dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa relevansi indikator pencapaian kompetensi silabus kelas 

V untuk materi pokok bahasa Indonesia terakomodasi 100%, semua 

terakomodasi dalam buku tematik tema 4 dan tema 5. Indikator pencapaian 

kompetensi (IPK) yang terakomodasi antara lain untuk pengetahuan yakni 

3.6.1, 3.6.2, 3.7.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, dan 3.7.6 adapun untuk 

keterampilan 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, dan 4.7.3. Penilaian isi dalam ranah isi 

jumlah skor tema 4 sebesar 67 dan tema 5 sebesar 71 dari skor total 84. Hasil 

presentase kualitas isi buku ajar tema 4 sebesar 79,76% dan buku tema 5 

sebesar 84,52%. Presentase keidealan materi buku tema  sebesar 46% dan 

buku tema 5 sebesar 76,7%. Penilaian penyajian buku tema 4 sebesar 76,67% 

dan buku tema 5 sebesar 66,67%. Presentase ketertarikan penyajian buku 

tema 4 dan 5 sebesar 79,3%, penilaian kebahasaan buku tema 4 sebesar 18,5 

dan buku tema 5 sebesar 20 dari skor total 24. Presentase kualitas bahasa 

buku tema 4 sebesar 77% dan buku tema 5 sebesar 83,3% serta presentase 

kebahasaan buku tema 4 dan tema 5 sebesar 76,7%.
14
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Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah sama – sama melakukan analisis buku tematik kurikulum 

2013 dengan analisis content. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Lailatul M pada kelayakan materi tehadap 

silabus, penilaian terhadap aspek organisasi isi, aspek kebahasaan, dan aspek 

penyajian. Dan fokus yang akan peneliti lakukan ialah analisis buku tematik 

kurikulm 2013 terhadap muatan aspek literasi sains. 

Kesimpulan dari kajian penelitian yang relevan di atas adalah bahwa 

analisis buku dapat dilakukan dari berbagai aspek. Berbagai aspek yang 

dianalisis dilakukan untuk mengetahui muatan literasi sains yang terdapat 

dalam buku tematik terpadu untuk siswa SD/MI Kurikulum 2013. Maka dari 

itu, pada penelitian ini menggunakan aspek literasi sains dengan beberapa 

kriteria yang diperoleh dari teori untuk dapat mengetahui keberadaan dan 

makna setiap aspek tersebut. 

Berlakukannya kurikulum 2013 yang dirancang untuk mengantisipasi 

kebutuhan kompetensi abad 21 menuntut kualitas sumber daya manusia yang 

mumpuni dengan kemampuan teknologi. Terlebih pada dunia kerja abad 21 

ini menuntut pekerja yang inisiatif, kreatif, kritis, serta cakap memecahkan 

masalah. Tantangan abad 21 erat kaitannya antara ilmu pengetahuan alam 

(sains) dan teknologi serta memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat manusia. Meski di sisi lain, dampak negatif yang timbul 

dari perkembangan sains dan teknologi tidak dapat dihindarkan sehingga 
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perlu adanya pemahaman terhadap sains dan teknologi melalui literasi sains 

untuk kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. 

Upaya pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 

adalah dengan menerbitkan buku tematik baik bagi guru maupun bagi siswa 

sebagai sumber belajar. Konten isi dalam buku baik bagi guru maupun bagi 

siswa sudah disesuaikan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar maupun 

standar kompetensi lulusan.  

Menjawab tantangan abad 21 dengan memiliki kemampuan literasi sains, 

apakah muatan literasi sains juga sudah termuat dalam buku tematik bagi 

siswa? Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut maka penelitian ini perlu 

dilakukan agar dapat  1) memberikan informasi terakit literasi sains yang 

termuat dalam buku tematik siswa, 2) memberikan pemahaman akan 

pentingnya lietrasi sains agar dapat ditumbuhkan bagi pengguna buku tematik 

siswa. 

E. Kerangka Teori 

1. Buku Tematik 

Penerapan kurikulum 2013 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

bekerjasama dengan Kementrian Agama menyediakan buku pegangan baik 

untuk guru maupun untuk peserta didik. Dengan tujuan selain sebagai referensi 

dan pendamping pada proses pembelajaran juga memberi pemahaman materi 

pelajaran untuk keduanya. 

Buku teks merupakan buku pelajaran bidang studi tertentu yang disusun 

sesuai standar dengan maksud dan tujuan pengajaran yang dilengkapi sarana-
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sarana pengajaran agar mudah dipahami oleh penggunanya sehingga dapat 

membantu suatu program pembelajaran.
15

 Menurut Lange, buku teks 

merupakan buku standar pada setiap cabang studi yang terdiri dari buku utama 

dan tambahan. Selaran dengan itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 11 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan buku teks pelajaran 

merupakan buku acuan wajib digunakan di sekolah yang berisi materi 

pembelajaran untuk meingkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan 

kepribadian, keterampilan penguasaan pengetahuan dan teknologi, kepekaan 

dan kecakapan estetis, kecakapan jasmani dan kesehatan sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

buku teks merupakan buku yang berisi materi pelajaran dengan disusun sesuai 

standar pengajaran untuk mengembangkan potensi penggunanya sehingga 

tercapai tujuan dari pembelajaran. Adapun ciri-ciri buku teks tematik sebagai 

berikut: 

a. Buku teks merupakan buku pelajaran bidang studi tertentu. 

b. Buku teks merupakan buku standar. 

c. Buku teks disusun oleh pakar dalam bidang tersebut. 

d. Buku teks mempunyai maksud dan tujuan pengajaran. 

e. Buku teks dilengkapi saran-saran pengajaran untuk membantu pemakaianya 

dalam memahami materi pelajaran. 
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 Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: Angkasa, 
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f. Buku teks sebagai penunjuangan program pembelajaran.
16

 

Buku teks pada kurikulum 2013 (K-13) merupakan buku seri pembelajaran 

teamtik terpadu, yang memuat materi pembelajaran dengan dilengkapi kegiatan 

aktivitas yang harus dilakukan agar tercapai kompetensi yang diharapkan. 

Buku tematik kurikulum 2013 mengacu pada kompetensi sehingga disusun 

dalam bentuk aktivitas kegiatan yang mengembangkan ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Substansi materi dalam buku tematik kurikulum 2013 meliputi Bahasa 

Indonesia, Matematika, PPKn, IPA, IPS, Seni Budaya dan prakarya, serta 

Penjas Orkes. Penyajian materi dilakukan secara bersatu dengan tema sebagai 

pengait pemersatunya yang meliputi objek-objek nyata dan pengalaman peserta 

didik sehari-hari. Buku tematik tersebut dilengkapi dengan tahapan 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengolah, dan menyajikan perolehan hasil 

kinerjananya. 

Struktur penulisan buku tematik kurikulum 2013 memfasilitasi 

pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa sub judul seperti Ayo Cari Tahu, Tahukah Kamu, Ayo Belajar, Ayo 

ceritakan, Ayo Bekerja Sama, Ayo Berlatih, Ayo Amati, Ayo Lakukan, Ayo 

Simpulkan, Ayo Renungkan, Ayo Kerjakan, Ayo Mencoba, Ayo Diskusikan, Ayo 

Bandingkan, Ayo Menulis, Ayo Temukan Jawabnnya, Ayo Menaksir, Ayo 

Berkreasi, dan Belajar di Rumah.  
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 Suyanto dan Asep Jihan, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 

2017), hlm.255 
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Buku pegangan siswa dapat memungkinkan adanya interaksi orang tua 

dengan peserta didik dalam mendukung aktivitas belajar secara mandiri di 

rumah. Hal ini dapat dilihat dari sub judul Belajar di Rumah sebagai sarana 

belajar anak dan orang tua pada lingkungan keluarga. Sehingga diharapkan 

orang tua dapat terlibat aktif memantau aktivitas belajar anak ketika sudah 

berada di lingkungan rumah. 

2. Kategori Menganalisis buku teks 

Chiappetta, Fillan dan Sethna menyebutkan terdapat empat kategori untuk 

menganalisis buku teks sains sebagai berikut: 

a. Sains sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan (Science as a body of 

knowledge). 

Ilmu pengetahuan terbentuk dari fakta, konsep, prinsip, hipotesis, teori, 

dan model hingga terbentuk menjadi sebuah produk dari sains. Sebagai 

batang tubuh ilmu pengetahuan pada buku teks memiliki peran sumber 

belajar yang menyajikan, mendiskusikan, dan menginginkan peserta didik 

untuk mengingat informasi, fakta, konsep, hukum, maupun teori. Ciri materi 

dalam buku teks yang termasuk dalam kategori ini antara lain 1) menyajikan 

fakta-fakta, konsep-konsep, dan hukum-hukum, 2) menyajikan hipotesis, 

teori, dan model, dan 3) meminta peserta didik untuk mengingat 

pengetahuan dan informasi. 

b. Sains sebagai jalan untuk menyelidiki (Science as a way of investigating). 

Penyelidikan sains dalam pembelajaran melibatkan peserta didik 

dengan menggunakan metode dan proses ilmu pengetahuan. Buku teks yang 
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menekankan pada penyelidikan memperhatikan aspek kognitif dan 

psikomotorik peserta didik dalam proses untuk mengetahui. Ciri materi 

yang mencerminkan pada kategori ini antara lain adalah 1) membelajarkan 

peserta didik melalui penggunaan bahan materi berupa teks bacaan, 2) 

membelajarkan peserta didik melalui penggunaan tabel atau grafik, 3) 

membelajarkan peserta didik untuk membuat kalkulasi, 4) mewajibkan 

peserta didik untuk menerangkan jawaban-jawabannya, 5) melibatkan 

peserta didik dalam eksperimen, 6) memperoleh informasi dari internet, 7) 

menggunakan observasi saintifik dan menarik kesimpulan, dan 8) 

menganalisis serta interprestasi data. 

c. Sains sebagai jalan untuk berpikir (Science as a way of thingking). 

Buku teks yang menegaskan sains sebagai cara untuk berpikir memiliki 

aspek yang meliputi berpikir, berargumen, dan merefleksikan. Ciri materi 

yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah 1) menggambarkan 

bagaimana seorang ilmuan bereksperimen, 2) menunjukkan alur bagaimana 

membangun sebuah ide, 3) menekankan kebenaran dan objektivitas ilmu 

sains, 4) menggambarkan penggunaan asumsi, 5) menunjukkan bagaimana 

ilmu sains berjalan, 6) memberikan hubungan sebab-akibat, 7) 

mendiskusikan fakta dan bukti, 8) menyajikan metode ilmiah dan 

pemecahan masalah, 9) menunjukkan sikap kritis, 10) menggambarkan 

imajinasi dan kreatifitas manusia, 11) menggambarkan karakteristik sains, 

dan 12) menunjukkan berbagai jalan memahami dunia alam. 
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d. Interaksi sosial, teknologi, masyarakat, dan lingkungan (the interaction 

among science, technology, and society). 

Materi ini menggambarkan dampak sains dalam masyarakat dan 

hubungan antara sains dengan teknologi dengan fokusnya ialah bagaimana 

sains dan teknologi dapat membantu umat manusia. Ciri materi buku teks 

yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah 1) menggambarkan 

kegunaan ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat, 2) menunjukkan efek 

negatif ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat, 3) mendiskusikan 

masalah sosial dari ilmu sains dan teknologi, 4) menyebutkan pekerjaan di 

bidang sains dan teknologi, 5) memberi kontribusi terhadap keberagaman, 

6) menunjukkan dampak sosial budaya, 7) menunjukkan interaksi dengan 

publik dan kerjasama dengan teman sebaya, 8) keterbatasan sains, dan 9) 

etika sains.
17

  

Dari aspek literasi sains yang di nyatakan oleh Chiappetta, Fillan dan 

Sethna akan dijabarkan menjadi beberapa indikator –indikator penialian 

buku teks untuk menganalisis adanya muatan literasi sains. 

3. Literasi Sains 

Secara arti kata literasi berarti melek huruf, maka literasi didefiniskan 

sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis serta mengapresiasi karya 

sastra dengan mealukan penilaian terhadapnya. Akan tetapi secara luas literasi 

                                                           
17

 E.L Chaippetta, Sethna, G.H.,& Filman, D.A. Procedures for Conducting Content 
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memiliki kaitan dengan kemampuan berpikir dan belajar seumur hidup dalam 

rangka bertahan di lingkungan sosial dan budayanya.
18

  

Seiring perkembangan zaman, literasi bukan hanya terakit kemampuan 

membaca, menulis, dan mengapresiasi karya sastra saja. Melainkan 

berkembang sebagai keterampilan dan pengetahuan dalam mengakses, 

memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas untuk mengambil 

tindakan dari perubahan yang terjadi di lingkungan alam sekitarnya.
19

 

Sains didefinisikan sebagai segala fenomena yang tampak nyata di alam, 

seperti pernyataan “science is a way of tasking and answering questions about 

the phsyical universe.”
20

 Oleh karena itu, mempelajari sains sama dengan 

mempelajari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait 

fenomena yang terjadi di alam semesta. 

Literasi sains merupakan kemampuan individu untuk menemukan fakta-

fakta sains dari berbagai informasi, mengenal dan menganalisisnya yang 

kemudian diinterpretasikan data kuantitaif dan informasi sains tersebut.
21

 

Literasi sains juga memiliki kaitannya dengan kemampuan peserta didik dalam 

memahami proses terjadinya ilmu pengetahuan. Pemahaman itu dikaitkan 

dengan fakta yang ada di kehidupan sehari-hari dan kemudian hasil dari 

pemahaman diterapkan dalam kehidupan. 
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(CBE_Life Sciences Education, vol.11, 2012), hlm.364-377 
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Kemampuan literasi sains individu berbeda-beda sesuai dengan 

tingkatannya sebagai berikut: 

a. Buta huruf ilmiah (Scientific illiteracy), yakni individu yang tidak memiliki 

kemampuan pengetahuan dalam mengidentifikasi fenomena yang terjadi. 

b. Literasi sains nominal (Nominal Scientific literacy), yakni individu hanya 

mampu mengetahui ilmu pengetahuan saja. 

c. Literasi sains fungsional (Functional Scientific literacy), yakni individu 

sudah mampu menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan dengan 

kemampuan pengetahuannya. 

d. Literasi sains konseptual (Conceptual Scientific literacy), yakni individu 

yang sudah mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan menjawab 

fenomena yang terjadi berdasarkan kemampuan pengetahuannya. 

e. Literasi sains multidimensi (Multidimensional Scientific literacy), yakni 

individu yang sudah menggunakan kemampuan menjelaskan, 

mengidentifikasi, menjawab serta menerapkan solusi dari fenomea yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
22

 

Berdasarkan tingkat literasi di atas, kemampuan literasi individu dapat 

diketahui dalam menggunakan pengetahuannya, memahami konsep sains, 

mengenali permasalahan-permasalahan yang ada hingga mampu menganalisis 

kemudian menghubungkannya untuk diambil kesimpulan, dan dikomunikasan 

secara ilmiah. 

4. Karakteristik Literasi Sains Peserta Didik 
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Literasi sains yang dimiliki oleh individu mempunyai karakteristik – 

karakteristik tertentu. Dalam PISA karakteristik literasi sains dibagi menjadi 

beberapa aspek. Aspek-aspek inilah yang diadopsi oleh kemendikbud dalam 

merumuskan kurikulum 2013 sebagai kriteria penilaian yang meliputi aspek 

pengetahuan, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Aspek-aspek literasi sains 

dalam pembelajaran terdapat pada kompetensi inti dan dasar yang harus 

dicapai oleh peserta didik. 

Karakteristik literasi sains pada peserta didik menurut PISA adalah sebagai 

berikut: 

a. Memahami konsep-konsep kunci dari sains. 

     Konsep sains digunakan untuk memahami fenomena alam dan 

perubahannya sebagai aktivitas dari kegiatan manusia. Memahami konsep 

sains memerlukan pngetahuan diantaranya pengetahuan tentang struktur dan 

sifat materi, perubahan fisik materi, perubahan kimia materi, gerak dan 

gaya, energi dan transformasinya, dan interaksi energi dan materinya. 

b. Menjelaskan fenomena secara ilmiah. Dalam menjelaskan fenomena 

diperlukan beberapa indikator sebagai berikut: 1) mengaplikasikan 

pengetahuan sains yang sesuai dengan situasi, 2) mendeskripsikan fenomena 

yang terjadi dan memprediksi perubahannya, 3) mengidentifikasi dari 

fenomena yang terjadi. 

c. Mengidentifikasi isu masalah sains. Yakni mengetahui dan 

mengkomunikasikan pertanyaan yang diselidiki, selanjutnya mengetahui 

fakta yang dibutuhkan pada penelitian ilmiah. 
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d. Menggunakan bukti ilmiah. Dengan indikatornya adalah 1) menjelaskan 

bukti ilmiah dan menarik kesimpulan, 2) mendeskripsikan dugaan, fakta, 

dan alasan dari kesimpulan, 3) mengambil fakta dan kesimpulan baik 

melalui kalimat, grafik, diagram yang dibuat. 

e. Memiliki minat dalam sains. Indikatornya meliputi keingintahuan pada isu-

isu yang berkembang, kesediaan menggunakan beragam sumber dan cara, 

menjalankan minat secara maksimal. 

f. Menggunakan pendekatan sains dalam berpendapat. Indikatornya ialah 

menggunakan fakta-fakta terpercaya, bertanya dan memberi jawaban 

dengan pendekatan sains, dan memiliki nalar kritis yang jelas. 

g. Kepedulian terhadap lingkungan. Kepudilan tersebut mencakup 

memperhatikan lingkungan dalam kehidupan dan mengajak serta melakukan 

tindakan menjaga lingkungan.
23

 

Data terbaru dalam OECD 2014 dan 2016 literasi sain PISA terbagi 

menjadi emapt domain yaitu domain konteks, pengetahuan, kompetensi, dan 

sikap sains. Penjelasan empat domain tersebut sebagi berikut: 

a. Domain konteks (context) meliputi konteks personal, lokal, nasional, dan 

global. Konteks melibatkan isu-isu kehidupan secara umum dan 

dikelompokan menjadi tiga area yaitu dalam kehidupan dan kesahatan, bumi 

dan lingkungan, serta teknologi. 
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b. Domain kompetensi (competencies) meliputi kemampuan menjelaskan 

fenomena, mengevaluasi dan merancang penelitian, serta mempresentasikan 

data dan bukti ilmiah. 

c. Domain pengetahuan (knowledge) meliputi aspek pengetahuan konten, 

pengentahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Aspek pengetahuan 

konten merupakan pengetahuan yang didapatkan individu dalam mata 

pelajaran yang dipelajari. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan 

bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. 

d. Domain sikap (attittude) meliputi sikap individu terhadap sains yang 

ditandai dengan perhatian, ketertarikan, dan respon.
24

 

5. Urgensi Literasi Sains 

Kunci utama dalam mengahadapi tantangan abad 21 dalam memenuhi 

kebutuhan air, makanan, pengendalian penyakit, menggunakan energi 

secukupnya, dan perubahan iklim ialah dengan menerapkan literasi sains. 

Kontribusi sains dan teknologi dalam menghadapi tantangan tersebut harus 

dibarengan dengan kesadaran sains masing-masing individu. Hal ini dilakukan 

sebagai keputusan yang memiliki dampak baik bagi lingkungan dan kehidupan 

di bumi jangka panjang. 

Kesadaran akan literasi sains pada individu dapat membentuk pola pikir, 

tingkah laku, dan karakter yang peduli dan bertanggung jawab atas dirinya 

sendiri, masyarakat, alam semesta, dan segala permasalahan yang terjadi di 
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tengah-tengah masyarakat modern.
25

 Individu yang literat sains mampu 

mengenali sains dan teknologi sebagai sumber solusi mapun sumber resiko dari 

fenomena perubahan yang terjadi di alam. 

Penggunaan sains dan teknologi harus benar-benar dipertimbangkan oleh 

individu sebagai bagian dari kesadaran literasi sains. Oleh karena itu, literasi 

sains dipercaya sebagai kunci membangun masyarakat yang sejahtera di masa 

sekarang maupun yang akan datang. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sutu cara yang dilakukan peneliti untuk 

menemukan fakta dan data yang ada kemudian diuji keberadaannya. Metode 

yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian pada tesis ini menggunakan studi kepustakaan 

(library research) yakni rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan 

penelitian.
26

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif-deskriptif karena data-data yang diteliti merupakan 

data verbal tidak berbentuk angka melainkan berupa bentuk kata, kalimat 

dan ungkapan yang tertuang dalam teks. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penyelidikan dengan 

tujuan memahami masalah berdasarkan pada penciptaan gambar holistik 
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yang dibentuk kata-kata dan berusaha memahami serta menafsirkan makna 

suatu teks dalam latar ilmiah.
27

 

Studi kepustakaan (library research) digunakan sebagai basis 

penelitian ini karena banyaknya penelitian yang ditemukan berorientasi 

pada analisis materi/isi (content analysis) terhadap buku ajar tematik 

kurikulum 2013 yang memiliki muatan literasi sains. Kepustakaan yang 

digunakan dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan beberapa 

tulisan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
28

 Data- data 

yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat dinamis, fleksibel dan tentatif 

sebagai ciri dari pendekatan kualitatif.
29

 Sehingga diharapkan dapat 

diterapkan secara dinamis dalam proses pembelajaran. 

2. Objek dan Fokus Penelitian 

Objek penelitian ini adalah buku ajar tematik bagi peserta didik 

kurikulum 2013 kelas V revisi tahun 2017 yang disusun oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan fokus penelitian ini adalah 

mencari adanya muatan literasi sains pada buku ajar tematik  yang 

meliputi teks dan gambar ilustrasi. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang memberikan data secara 

langsung dengan judul penelitian. Adapun sumber data primer dalam 
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penelitian ini adalah buku ajar tematik peserta didik kelas V kurikulum 

2013 untuk SD/MI revisi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebidayaan. 

Adapun kontributor naskah dari buku tersebut adalah Maryanto, 

Fransiska, Heny Kusumawati, Diana Puspa, dan Ari Subekti. 

b. Sumber Data sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, 

dokumen dan jurnal lainnya yang membahas terkait buku ajar 

kurikulum 2013 dan literasi sains. 

4. Pengadaan Data 

Pengadaan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumenter 

yakni dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis 

yang berhubungan dengan penelitian.
30

 Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari buku, peraturan pemerintah (PP) dan Permendikbud tentang 

kurikulum 2013, serta mengumpulkan buku tematik siswa SD/MI kelas V. 

Dalam pengadaan data, peneliti harus melakukan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Penetapan unit analisis dan penentuan sampling 

Penetapan unit analisis merupakan kegiatan memisah-misahkan 

data menjadi bagian-bagian yang dapat dianalisis. Terdapat lima cara 

dalam memberi batasan dan mengidentifikasi unit antara lain pertama, 

unit menurut fisik ialah berdasarkan wujud konkrit suatu objek yang 
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diteliti, kedua unit menurut sintaksis ialah berdasarkan hubungan kata 

dengan kata, ketiga unit refrensional ialah berdasarkan sumber acuan 

atau petunjuk, keempat unit proporsional ialah berdasarkan 

keseimbangan, dan kelima unit tematik ialah berkaitan dengan tema.
31

 

Berdasarkan observasi pendahuluan, dalam penelitian ini batasan 

penetapan unit analisis melalui dua cara ialah dengan menggunakan 

unit menurut fisik dan unit menurut proporsional. Secara fisik buku ajar 

tematik bagi peserta didik kelas V kurikulum 2013 revisi tahun 2017 

memiliki teks dan gambar ilustrasi pada setiap bab dan di setiap teks 

dan gambar ilustrasi secara fisik dapat ditelaah mengenai representasi 

muatan literasi siansnya baik berupa teks maupun gambar ilustrasi. 

Secara proporsional teks dan gambar ilustrasi dalam buku dapat 

dipetakan dan diklasifikasikan berdasarkan muatan literasi sainsnya 

yang kemudian dikuantitatifkan secara grafik ataupun tabel sehingga 

dapat diketahui proporsi teks dan gambar ilustrasi yang bermuatan 

literasi sains. Dalam penentuan sampling, penulis mengambil buku ajar 

tematik siswa kelas V SD/MI yang diterbitkan Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

b. Pengumpulan dan pencatatan data 

Adanya muatan literasi sians dalam buku ajar tematik kurikulum 

2013 maka dapat diperoleh melalui pengumpulan data pada unit 

analisis. Kemudian data yang dicatat merupakan data yang relevan 
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yakni yang berupa materi pokok bahasan pada masing-masing unit 

analisis secara deskriptif dan inferensi. 

c. Penyeleksian Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian dicatat, lalu diseleksi sehingga 

diperoleh satuan-sauan kecil dan dikaitkan dengan muatan literasi sians 

baik sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains sebagai cara untuk 

penyelidikan, sains sebagai cara untuk berpikir, dan interaksi sains, 

teknologi, dan masyarakat. 

5. Teknik Analisis Data 

Kualitas penelitian ditentukan dari bagaimana teknik yang digunakan 

dalam mengambil data. Untuk memperoleh data yang rinci maka peneliti 

menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan 

suatu teknik penelitian untuk membuat simpulan yang dapat diteliti ulang 

berdasarkan fakta dengan memperhatikan konteksnya.
32

 Analisis isi juga 

dapat diartikan sebagai metode dalam menganalisis muatan dari sebuah 

teks yang dapat berupa kata-kata, simbol, gambar, gagasan buku dan 

bentuk lain yang dapat dianalisis dan dikomunikasikan. 

Penelitian yang berdasarkan analisis isi berorientasi empiris yang 

bersifat menjelaskan, menguraikan yang berkaitan dengan gejala-gejala 

nyata dan bertujuan prediktif. Analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara 

yakni secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan 

analisis semiotika, framing atau analisis wacana, sedangkan secara 
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kuantitatif didominasi dengan penggunaan angka dalam bentuk tabel atau 

diagram pada penemuan data penelitian.
33

  

Dalam menganalisis data penelitian yang lebih rinci diperlukan 

beberapa metode seperti memahami, mempelajari, dan menganalisis data 

yang sudah terkumpul. Berikut beberapa metode yang dilakukan dalam 

menganalisis yaitu: 

a. Metode analisis isi (content analysis) merupakan metode yang 

memungkinkan peneliti mendapatkan pesan, isi dan muatan nilai sesuai 

dengan tema yang ditelitinya.
34

 Analisis ini penulis gunakan karena 

subjek penelitian yang berupa dokumen berwujud buku teks berisi 

pesan – pesan komunikasi secara sistematis dan obyektif. Dengan 

harapan menggunakan metode ini permasalahan pada penelitian ini 

dapat terjawab. 

b. Metode interpretasi isi (content interpretation) merupakan metode 

analisis untuk menangkap makna, nilai, dan maksud dari suatu objek 

penelitian.
35

 Metode interpretasi isi digunakan untuk menyingkap 

makna atau nilai intrinsik dari konsep relasi dengan harapan dapat 

diperoleh makna yang tersembunyi dalam konsep tersebut. 

Olah data pada penelitian ini memiliki beberapa tahap sebagai berikut: 
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a) Menentukan jumlah halaman pada buku yang terkait mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Aalam (IPA). 

b) Melakukan pemenggalan pernyataan dari setiap halaman yang sudah 

ditentukan.  

c) Memberi pengkodingan pada setiap pernyataan berdasarkan indikator 

yang sudah ditentukan. 

d) Menghitung jumlah pernyataan tiap indikator aspek literasi sains. 

e) Menghitung presentase aspek literasi sains. Penghitungan dengan 

menggunakan rumus presentase berikut ini:
36

 

               Presentase  = 
                                       

                                                 
 x 100% 

 

G. Sistematika Pembahasan   

Sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini diuraikan antara bab 

satu dengan bab yang lain dan saling berhubungan. Dengan demikian 

diharapkan terbentuk suatu sistem penulisan yang runtut. Bagian dari tesis ini 

terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub-sub bab. Untuk 

mempermudah memahami alur pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.  
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Bab II merupakan landasan teori yang mengulas mengenai lietrasi sains. 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hakikat sains, perkembangan literasi, 

literasi sains, aspek litreasi sains, ruang lingkup literasi sains, kemampuan 

literasi sains peserta didik, urgensi literasi sains, dan kategori analisis muatan 

literasi sains dalam buku teks.  

Bab III merupakan gambaran umum buku ajar tematik siswa kelas V 

untuk SD/MI. Pada bab ini akan dikupas tentang profil dari masing-masing 

buku, baik dari segi identitas, sistematika penyajian, dan pemetaan 

kompetensi dasar. 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas 

terkait analisis muatan literasi sains dalam buku tematik siswa kelas V 

kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang kemudian dipetakan dalam bentuk 

tabel maupun grafik. Selanjutnya, di analisis hasil dari temuan dilihat dari 

kelebihan dan kekurangan buku tematik siswa kelas V ditinjau dari 

literasi sains. 

Bab V merupakan bab akhir atau penutup. Pada bab ini berisi 

kesimpulan dari hasil penelitian dn pembahasan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah serta saran-saran yang ditampilkan dengan harapan 

dapat memberi masukan bagi seluruh pihak yang terkait dan memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan muatan literasi 

sains pada buku tematik terpadu untuk siswa SD/MI kurikulum 2013 kelas V 

edisi revisi 2017 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari literai sains, buku tematik terpadu untuk siswa SD/MI kurikulum 

2013 kelas V edisi revisi 2017 yang dianalisis sudah menyajikan semua aspek 

literasi sains yang terdiri dari aspek sains sebagai kumpulan pengetahuan, 

aspek sains sebagai cara untuk menyelidiki, aspek sains sebagai cara untuk 

berpikir, dan aspek interaksi sains teknologi dan masyarakat. Presentase 

masing-masing aspek dari yang paling banyak dimunculkan yakni aspek sains 

sebagai kumpulan pengetahuan sebesar 42,76%, kemudian aspek sains sebagai 

cara untuk menyelidiki sebesar 3,30%, aspek sains sebagai cara untuk berpikir 

sebesar 15,41% dan aspek interaksi sains teknologi dan masyarakat masih 

sangat rendah dibandingkan dengan aspek literasi lainnya yakni sebesar 7,53% 

dari 38 indikator pada keempat aspek literasi sains. 

2. Adapun kelebihan dan kekurangan pada buku tematik terpadu untuk siswa 

SD/MI kurikulum 2013 kelas V edisi revisi 2017 ditinjau dari aspek muatan 

literasi sains sebagai berikut: 

a. Kelebihan buku tematik terpadu untuk siswa SD/MI kurikulum 2013 kelas 

V edisi revisi 2017 ditinjau dari aspek muatan literasi sains yaitu: 
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1) Aspek sains sebagai kumpulan pengetahuan paling dominan 

ditampilkan. 

Buku tematik terpadu untuk siswa SD/MI kurikulum 2013 kelas V edisi 

revisi 2017 telah memuat aspek-aspek literasi sains. Aspek-aspek 

literasi sains tersebut dimanifestasikan dalam bentuk teks, percobaan, 

dan gambar ilustrasi yang terkandung dalam buku tersebut yaitu 

penyajian fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, model daari 

sains. Unsur-unsur produk sains tersebut disampaikan melalui 

penggunaan kosa kata dan pemilihan struktur bahasa. 

2) Penggunaan pendekatan saintifik untuk menstimulasi siswa dalam 

meningkatkan literasi sains. 

Pendekatan yang digunakan dalam buku tematik terpadu untuk siswa 

SD/MI kurikulum 2013 kelas V edisi revisi 2017 adalah pendekatan 

ilmiah (Scientific Approach) melalui proses mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan 

saintifik dapat menggali literasi sains secara mandiri, mencari dan 

menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi, inovasi, dan kreatif yang 

memiliki nilai manfaat di masa depan. 

3) Menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis serta dalam tindakan mencerminkan sikap ilmiah. 

b. Kekurangan buku tematik terpadu untuk siswa SD/MI kurikulum 2013 

kelas V edisi revisi 2017 yaitu: 

1) Proporsi aspek dari literasi sains yang kurang merata. 
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Prosentase teks dan gambar ilustrasi ditinjau dari aspek literasi sains 

terdapat perbedaan yang jelas. Terdapat kesenjangan dalam penyebaran 

penyajian aspek-aspek literasi sains tersebut dengan ditandainya variasi 

prosentase masing-masing aspek literasi sains di setiap tema buku 

tematik terpadu untuk siswa SD/MI kurikulum 2013 kelas V edisi revisi 

2017. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, berikut ini diajukan beberapa saran yaitu: 

1) Sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku saat ini, buku menjadi bahan 

acuan pembelajaran bagi guru maupun peserta didik. Maka dari itu, 

disarankan untuk penulis buku teks tematik lainnya mempertimbangkan 

keseimbangan aspek literasi sains. Tidak hanya menekankan pada salah satu 

aspek literasi sains saja tetapi juga aspek lainnya perlu dipertimbangkan 

sesuai dengan idealnya perbandingan aspek literasi sains yang ditonjolkan 

sebsar 2:1:1:1. 

2) Melihat hasil penelitian yang menunjukkan aspek sains sebagai batang 

tubuh ilmu pengetahuan sangat menonjol, maka disarankan bagi guru dalam 

proses pembelajaran untuk lebih kreatif mengemas materi agar mampu 

memadukan keempat aspek literasi sains agar dapat meningkatkan 

pemahaman peserta didik terkait literasi sains. 
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3) Mengingat yang diteliti 9 tema atau 9 buku maka untuk peneliti selanjutnya 

agar dapat lebih teliti lagi dalam menganalisis 9 buku tematik terpadu 

tersebut. 
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