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Saintifik Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains dan Keterampilan Pengambilan 
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IPA, Program Pascasarjana Universitas Mataram dibawah bimbingan Dr. Yayuk Andayani, 
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Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar handout dengan pendekatan saintifik 

untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dan keterampilan pengambilan keputusan yang 

valid, praktis dan efektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

dengan subjek uji coba siswa sebanyak 64 siswa di kelas XI MS2 SMAN I NARMADA 

Lombok barat dan di kelas XI IPA khusus putri MA Pondok pesantren Nurul Hakim Kediri 

Lombok barat, kelayakan handout di uji oleh ahli dan praktisi.Keterbacaan menggunakan 

angket,sedangkan keefektifan menggunakan soal pre-test dan post-test, hasil uji kelayakan 

handout oleh siswa di dua sekolah menunjukkan rata-rata di kelas XI MS2 SMAN I Narmada 

yaitu 3.17 dan di MA Pondok Pesantren Nurul Hakim yaitu 3.26.Memiliki kriteria layak dan 

menarik, sedangkan uji kepraktisan guru dan siswa dalam menggunakan bahan ajar handout 

3.50 dengan kategori sangat baik dan praktis dan respon siswa menggunakan bahan ajar 

handout 3.30 dengan kategori baik dan praktis ini menunjukkan bahwa pengembangan bahan 

ajar handout sangat layak digunakan pada proses KBM disekolah pada materi hidrokarbon. 

Hasil uji efektifitasdengan rumus N-gain didua sekolah secara berturut-turut 0.71 dan 0.68 

sedangkan nilai N-gain keterampilan pengambilan keputusan di kedua sekolah berturut-turut 

yaitu sebesar 0,70  dan 0,65 dengan kriteria tinggi dan sedang.Sehingga penerapan bahan ajar 

handout yangtelah dikembangkan pada materi hidrokarbon dengan pendekatan saintifik layak 

dan praktis serta efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi sains dan keterampilan 

pengambilan keputusan siswa SMA. 

 

Kata Kunci : Hidrokarbon, Bahan Ajar Handout, Literasi sains, Keterampilan 

Pengambilan Keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas dan bersumber dari 

beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok untuk 

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran (Prastowo, 2015). Handout biasanya hanya 

berisi suatu materi pokok,, petunjuk praktikum, tugas maupun tes berfungsi sebagai sarana 

belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan 

kecepatan masing-masing. handout dirancang secara khusus dan jelas sesuai dengan 

kecepatan pemahaman masing-masing siswa terhadap suatu topik sehingga mendorong siswa 

untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. 

Pembelajaran dengan handout sebagai sumber belajar mandiri  disusun secara efektif 

dan terperinci sehingga siswa dapat dengan mudah menangkap isi dari pembelajaran handout 

tersebut. Selain itu penulisan handout juga harus dapat membangkitkan gairah siswa dengan 

penyampaian topik yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.Hal ini dikarenakan inti 

dari pembuatan handout sendiri adalah agar siswa dapat leluasa dalam belajar meskipun tidak 

didampingi guru atau di lingkungan sekolah. 

Handout sebagai salah satu bentuk bahan ajar cetak memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan bahan ajar cetak lainnya karena handout memiliki komponen yang secara ringkas 

tentang topik sebagai bahan yang di ajarkan. Menurut Prastowo (2012),  dalam penulisan 

struktur bahan ajar handout, paling tidak harus memuat komponen utama yaitu judul, ulasan 

materi kompetensi dasar, informasi pendukung, latihan umpan balik, dan penilaian. 

Selain memiliki kelebihan, handout juga memiliki kelemahan menurut Wulandari (2011) 

yaitu antara lain: 

1) Handout biasanya masih menunjukan adanya paksaan kepada siswa agar iamengikuti 

acara, selera, kebiasaan penulis handout. 



2) Tidak ada kesempatan bagi siswa untuk memilih jalur urutan topik – topik yang lebih 

sesuai dengan seleranya. 

3) Sedikit sekali menggunakan media pendidikan, karena boleh dikatakan semua materi 

diutamakan menggunakan tulisan 

Salah satu materi pelajaran kimiadengan konsep adalah materi hidrokarbon. 

Pendekatan yang cocok diguunakan dalam pengembangan handout ini adalah pendekatan 

saintifik, Pendekatan  pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 adalah 

pendekatan saintifik, pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi 

langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah (Iskandar 

2014). Penguatan dalam proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, 

yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih dalam mengamati, menanya, mencoba 

atau mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar dan mengkomunikasikan. Pembalajaran 

saintifik tidak hanya memandang hasil belajar, akan tetapi proses pembelajaran di lihat 

sangat penting, sehingga pembelajaran saintifik sangat menekankan keterampilan proses, 

karakteristik dari pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik : (1). berpusat 

pada siswa, (2). melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi 

konsep,hokum atau prinsip, (3). melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir  tingkat tinggi siswa 

dan ( 4). dapat mengembangkan karakter siswa (Iskandar 2014). 

Studi PISA 2012 menyatakan kemampuan literasi sains sains siswa Indonesia 

menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara, kemampuan literasi sains dipengaruhi oleh 

bahan ajar Holbrook (2009) dalam jurnalnya The Meaning of Science, menyatakan 

literasi sains berarti penghargaan pada literasi sains terbentuk dari dua kata, yaitu literasi 

dan sains. Secara harfiah literasi berasal dari kata Literacy yang berarti melek 

huruf/gerakan pemberantasan butahuruf.Istilah sains berasal dari bahasa inggris Science 



yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, literasi  sainsdapat  diartikan  sebagai pandangan  

terhadap sains atau ilmu pengetahuan alam yang tidak hanya dilihat sebagai pengetahuan 

saja, tetapi, dapat juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-.hari. 

Penelitian terhadap analisis buku ajar bertema literasi sains telah dilakukan 

oleh(Wilkinson, 2009), yang menyebutkan ada empat kategori untuk menganalisis buku 

ajar sains yaitu sains sebagai  batang  tubuh  pengetahuan (a body of knowledge), sains  

sebagai  cara untuk  menyelidiki  (way of  investigating), sains  sebagai  cara berpikir 

(way of thinking) dan interaksi antara  sains, teknologi dan masyarakat (interaction 

between science, technology and society). 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternative terbaik dari 

beberapa alternative secara sistematis untuk ditindak lanjutin atau digunakan dalam suatu 

cara  pemecahan masalaan,  pengambilan suatu keputusan sebagai lanjutan dari cara 

pemecahan masalah  memiliki fungsi sebagai pangkal atau permulaan dari semua aktifitas 

manusia yang sadar dan terarah secara individual dan kelompok baik secara institusional 

maupun secara organisasional, disamping itu , fungsi pengambilan keputusan merupakan 

sesuatu yang bersifat futuristic, artinya ada hubungan untuk masa depan dan efeknya 

berlangsung cukup lama ( liliasari 2013).   

Lima langkah dalam pengambilan keputusan, yakni mendefinisikan tujuan, 

mengumpulkan data yang relevan, menghasilkan pilihan yang layak, membuat keputusan, 

dan mengimplementasikan dan mengevaluasi. Boehm, R.G. dan Webb, B. (Suryani, 

2012)  mengemukakan langkah-langkah dalam mengambil keputusan meliputi 

menuliskan pertanyaan, menentukan pilihan-pilihan mengumpulkan informasi, membuat 

daftar pro dan kontra dan mengambil keputusan. 

 

 



Metode 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Adapun yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar 

handout kimia dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan literasi sains dan 

pengambilan keputusan untuk siswa SMA. Desain ini ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Desain Penelitian 

 

(Sugiyono, 2015) 

Penerapan Handout dilakukan pada dua sekolahdengan ketentuan satu sekolah 

satu kelas sehingga total terdapat dua kelassebagai kelompok eksperimen. Kedua kelas 

tersebut yaitu XI MS2 SMAN 1 Narmada(selanjutnya disebut sekolah A) dan XI MA 

Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri  (selanjutnya disebut sekolah B). Setiap kelompok 

diberikan tes awaldengan instrumen soal essaymenggunakan indikator   Literasi sains dan 

instrumen soal essay sesuai dengan indikator keterampilan pengambilan keputusan 

dengan indikator. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian perlakuan dengan 

menerapkan handout kimia  sebagai bahan ajar utama dalam materi 

hidrokarbon.Pembelajaran dilakukan secara mandiri dimana guru membagikan handout 

kepada masing-masing kelompok, setiap kelompok terdiri dari dua sampai tiga 

orang.Setelah perlakuan selesai, tahap selanjutnya yaitu pemberian tes akhir dengan 

instrumen soal yang samadengantes awal.Profil pengembangan bahan ajar handout 

disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 



Tabel 2.Profil Produk Handout kimia 

No. Jenis Desain Hasil 

1. Nama Produk Handout kimia materi hidrokarbon 

2. Pendekatan pembelajaran Saintifik 

3. Materi Hidrokarbon 

4. Variabel  Kemampuan Literasi sains dan 

keterampilan keputusan 

5. Aktivitas Belajar dalam 

handout 

Mengamati, Menanya, mengumpulkan 

informasi, 

mengasosiasi,mengkomunikasikan, 

latihan soal atau uji kompetensi. 

 

Produk Handout ini telah divalidasioleh  4 tim ahli, 3 dari tim ahli dosen dan 1 

orang guru. Hasil menunjukkan bahwa handout kimia yang dikembangkan  baik dan 

layak untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran kimia pada materi 

hidrokarbon. Respon dari 2 orang guru mata pelajaran kimia di dua sekolah dengan nilai 

rata-rata 3.50 kategori sangat tinggi menunjukkan bahwa produk handout sangat layak 

dan praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran kimia pada materi hidrokarbon. 

Responsiswa terhadap handout juga diperlukan karena handoutakandigunakan dalam 

kegiatan belajar kimia. Respon tersebut diperoleh dengan mengedarkan angket pada 35 

siswa kelas XI MS 2 di SMAN 1 Narmada dan 29 siswa di MA Pondok Pesantren Kediri. 

Angket diberikan setelah mereka belajar materi hidrokarbon .Respon rata-ratasiswa 

terhadap desain handoutkimia sebesar 3.15 dengan kategori praktis dan layak. 

Hasil belajar siswa berupa data kuantatif Literasi sains dan keterampilan 

pengambilan keputusan dianaisis dengan statistik komparatif. Analisis komparatif 

digunakan untuk mengetahui peningkatan Literasi sains dan keterampilan pengambilan 

keputusandengan uji gain (N-gain) ternormalisasi. Perhitungan ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil tes awal dan tes akhir dari kedua kelas.Persamaan N-gain 

tersebut ialah sebagai berikut. 

N-gain  =
–

 



Tabel 3.Interpretasi Nilai N-gain 

Presentase Kriteria 

N-gain>70% Tinggi 

30%>N-gain ≥ 70% Sedang 

N-gain<30% Rendah 

                        (Sumber: Liliansari,2014) 

Hasil 

Data Literasi sains dan keterampilan pengambilan keputusanmasing-masing sekolah (sekolah 

A dan sekolah B) yang diperoleh pada tes awal dan tes akhir selanjutnya dilakukan uji N-

gain.Hasil akhir uji ini adalah keputusan terhadap peningkatan kemampuan literasi sains dan 

keterampilan pengambilan keputusan dengan kategori rendah, sedang, atau tinggi (Tabel 

3).Sebelum dilakukan uji N-gain, skor mentah hasil tes awal dan tes akhir siswadikonversi 

menjadi nilai total dengan skala 100 untuk mendapatkan nilai rata-rata setiap kelas.  

 

Tabel 4 menampilkan hasil uji N-gain sekolah A dan sekolah B. Nilai N-gain ini kemudian 

diinterpretasikan sesuai dengan Tabel 3.Nilai N-gain sekolah A untuk kemampuan hasil 

belajar literasi sains yaitu sebesar 0.71, sesuai dengan interpretasi pada Tabel 3, nilai ini 

termasuk dalam kriteria tinggi dan nilai N-gain sekolah B  yaitu 0.68dengankriteria sedang. 

Sedangkan Nilai N-gain sekolah A kemampuan keterampilan pengambilan keputusan  yaitu 

sebesar 0.70  dengan kriteria tinggi dan nilai N-gain untuk sekolah B yaitu sebesar 0.65 

dengan kriteria sedang. 

Tabel 4. Hasil Uji N-Gain Kemampuan Literasi Sains dan Keterampilan pengambilan 

Keputusan 

Variabel terikat   Nilai Rata-rata Sekolah A 

(N= 35) 

Sekolah B 

(N=29) 

Literasi Sains Tes Awal 28.00 25.34 

Tes Akhir 67.85 76.51 

N-gain 0.71   0.67 

Keterampilan 

Pengambilan 

Keputusan 

Tes Awal 25.57 23.62 

Tes Akhir 78.71 73.79 

N-gain 0.70     0.65 

 

 



Pembahasan 

Hasil uji untuk melihat seberapa besar peningkatan nilai (Pretest-Posttest) pada ke dua 

sekolah, maka digunakan nilai gain.Hasil perhitungan rata-rata (mean) untuk data gain dari 

dua sekolah yaitu SMAN I Narmada nilai pretes post test literasi sains dan keterampilan 

pengambilan keputusan siswa berturut-turut nilai rata-rata 0,71 dan 0,70 sedangkan Pondok 

pesantren nurul hakim secara berturut-turut nilai rata-rata literasi sains dan keterampilan 

pengambilan keputusan yaitu   0,68 dan 0,65 Perhitungan rata-rata (mean) untuk n-gain pada 

kelas XI di SMAN I Narmada termasuk ke dalam kategori tinggi sedangkan pada kelas XI 

IPA pondok pesantren nurul hakim  termasuk dalam kategori sedang.  

nilai n-gain pada kelas XI SMAN I Narmada lebih tinggi dibandingkan kelas XI di pondok 

pesantren nurul hakim kediri . Hal tersebut kemungkinan disebabkan   sebagian siswa MA 

pondok pesantren Nurul Hakim perhatiannya kurang terpusat disebabkan karena faktor sekitar 

75 % mata pelajaran agamanya lebih banyak dibandingkan  mata pelajaran umum sehingga 

konsentrasi siswa menjadi terpecah  dan ditambah  kegiatan  ekstra yang dilakukan diluar jam 

sekolah  sehingga pada proses pembelajaran menggunakan handout menjadi kurang fokus, 

pada lembar literasi sains dan keterampilan pengambilan keputusan siswa dilengkapi dengan 

rubrik untuk menilai setiap indikator dari literasi sains dan keterampilan keputusan yang 

disesuaikan dengan tahapan saintifik. Kemampuan siswa dalam perolehan nilai 

akansebanding dengan keikutsertaan siswa yang fokus, aktif dan antusias dalam 

pembelajaran. Uno dan Mohamad dalam Agustinaningsih (2014) mengungkapkan bahwa 

siswa yang memusatkan perhatiannya secara penuh pada proses belajar mengajar terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pemberian masalah atau pertanyaan diawal pada tahap identifikasi dan rumusan 

masalah  inidapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran. 

Kegiatan diskusi yang dirancang pada setiap pertemuan membuat siswa lebih aktif 



menyampaikan pendapat dalam memecahkan masalah.Penyelesaian masalah yang kompleks 

menuntut siswa untuk membangun ide-ide baru yang dapat mereka lakukan melalui studi 

pustaka, praktikum dan diskusi yang dapat dilakukan disekolah maupun dirumah sehingga 

dapat meningkatkan kerjasama siswa.Kajian literature dari berbagai sumber dilakukan oleh 

siswa untuk menambah informasi-informasi dari berbagai sumber belajar yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diamati dan diberikan oleh guru dari setiap pertemuan. 

Proses pembelajaran dengan model pendekatan saintifik memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membuktikan jawaban sementara dari apa yang sudah diamati, dengan 

melakukan praktikum dalam kelompok untuk membuktikan konsep-konsep yang telah 

mereka bangun dari kajian literatur, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuannya 

untuk mencari dan menemukan pengetahuan sendiri membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. 

Pengembangan bahan ajar berbentuk handout dari bentuk awal yang sederhana secara 

umumnya berisi materi dan soal-soal hingga berbasis saintifik  yang menilai literasi sains 

siswa dengan melihat beberapa indikator meliputi menjelaskan fenomena ilmiah, 

mengevaluasi dan merancang penelitian ilmiah serta menjelaskan potensi keterlibatan 

pengetahuan ilmiah bagi masyarakat. Selain ditunjukkan dengan perbandingan nilai literasi 

sains dan keterampilan pengambilan keputusan  pada siswa kelas XI SMAN I Narmada lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa kelas XI MA Pondok pesantren Nurul Hakim hal tersebut 

juga didukung oleh respon siswa terhadap penggunaan handout setelah mengikuti proses 

pembelajaran termasuk ke dalam kategori baik. Siswa terlihat aktif dan semangat dalam 

mengikut setiap tahapan pembelajaran. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dalam 

berdiskusi, bertanya kepada sesama teman membuat siswa lebih mudah dalam menguasai 

suatukonsep atau materi pelajaran. Siswa terlihat tertarik  untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis atau dugaan melalui kegiatan pendekatan saintifik.  



Dengan adanya bahan ajar handout ini memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis. Hernawan (2010), 

menegaskan bahwa bahan ajar sangat menentukan keberhasilan pendidikan siswa dalam 

proses pembelajaran di sekolah, oleh karena itu bahan ajar yang baik dan bermutu selain 

menjadi sumber pengetahuan yang dapat menunjang keberhasilan belajar siswa, juga dapat 

membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran ke arah proses pembelajaran yang 

bermutu.Bahan ajar dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran termasuk kualitas hasil.Oleh 

karena itu, bahan ajar memiliki fungsi dalam pembelajaran dan memegang peranan yang 

sangat penting dan turut menentukan tercapainya tujuan pendidikan. 

Tujuan dari pengembangan ini selain dari menghasilkan bahan ajar handout 

pendekatan saintifik juga bertujuan untuk mengetahui kualitas handout  dalam meningkatkan 

literasi sains dan keterampilan pengambilan keputusan  siswaSMA. Aji Nugraha D,et 

al(2013) mengemukakan kualitas bahan ajar dapat diukur dengan kriteria kevalidan, 

keefektifan dan kepraktisan jika bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan hasil analisis data pada BAB IV dimana kriteria kevalidan untuk produk berupa 

handout dengan kategori sangat layak, valid, kriteria kepraktisan dengan kategori sangat 

praktis, dan tercapainya keefektifan dalam meningkatkan literasi sains dan keterampilan 

pengambilan keputusan siswa. 
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