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ABSTRAK  

    
  

Pada kemampuan seseorang berbeda- beda terlihat pada kemampuan literasi dan 

numerasi mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini sebagai mengetahui adanya kemampuan yang 

mendasari pola berfikir dan pengetahuan mahasiswa agar mahasiswa dapat meningkatkan 

literasi dan numerasi sebagai mahasiswa yang melihat kondisi masyarakat yang sedang terjadi 

dan bisa dibantu oleh kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa. Konsep dasar penilaian 

yang perlu ditekankan adalah keefektivan instrumen penilaian, yang terdiri dari tiga unsur 

utama yakni valid (validity), reliabel (reliability), dan praktis (practicality). Berdasarkan 

tujuan dan perbedaan waktu pelaksanaanya, terdapat tiga jenis bentuk penilaian kekmampuan 

literasi dan numerasi pada mahasiswa: Penilaian Diagnostik, Penilaian formatif dan Penilaian 

sumatif. Tes akan  dianalisis  secara kualitatif  baik  dari  segi  materi,  konstruksi maupun 

bahasa. Analisis secara kuantitatif dengan pendekatan teori tes klasik yakni dengan Iteman 

dan analisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan teori tes modern yakni program 

Bigstep.  

Kata kunci: Penilaian kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa, pengembangan 

instrumen, Analisis tes. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1. Latar Belakang  

 

 Penilaian   merupakan   komponen   yang   penting   dalam   penyelenggaraan 

pendidikan.   Pelaksanan   penilaian   dalam   mengetahui kemampuan diarahkan   

pada kemampuan literasi dan numerasi yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan atau keberhasilan mahasiswa dalam memberikan atau membelajarkan 

materi terhadap siswa dan kamampuan siswa dalam memahami pelajaran. 

Pencapaian tujuan hasil belajar dalam aspek pendidikan  yang dihasilkan oleh siswa 

dapat dilihat dari penguasaan materi yang telah diberikan melalui hasil evaluasi 

yang dilakukan baik saat proses pembelajaran berlangsung maupun setelah  

kegiatan pembelajaran selesai. Di samping itu, hasil evaluasi berguna untuk 

mengetahui keberhasilan atau prestasi siswa secara cermat dan tepat.  

Penilaian terhadap keberhasilan siswa dapat dilakukan ketika proses belajar 

mengajar berlangsung melalui evaluasi atau tes baik bersifat formatif, sumatif atau 

dari hasil keterampilan proses sains siswa. Adapun penilaian terhadap hasil belajar 

siswa yang telah menyelesai jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian akhir. 

Pada umumnya sebelum dilakukan kegiatan penilaian terlebih dahulu memahami 

langkah langkah pengembangan suatu tes yang meliputi:  

1. Pengembangan spesifikasi tes;  

2. Penulisan soal, penelaah soal;  

3. Pengujian butir butir soal secara empiris; dan  

4. Administrasi tes bentuk akhir untuk tujuan pembakuan. 

Dari sini, dapat kita lihat bahwa masih banyak kelemahan dalam aspek proses 

sains dapat terjadi di setiap unsur pada sistem tersebut. Dari segi masukan, 

instrumen input misalnya, kurikulum yang digunakan selama ini masih didominasi 

dengan penguasaan materi/konsep sains (produk sains). Perbaikan mulai 

diberlakukan dengan munculnya kurikulum 2004, 2006 dan 2013. bahkan 

kurikulum 2013 disebut pendekatan scientific yang berbasis kompetensi dan 

memberikan   penekanan   pada   penguasaan   keterampilan   proses   sains   atau 

pendekatan ilmiah. Dari segi pendidikan proses sains masih sangat kurang 

dilaksanakan  bahkan  mungkin belum sama sekali. Sedangkan  dari segi output 
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terlihat masih banyaknya siswa dari setiap jenjang pendidikan termasuk pada 

sekolah dasar tidak mencapai standar kelulusan pada ujian akhir nasional yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.  

Fenomena tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh dari semua unsur 

dalam kerangka sistem pendidikan formal. Adapun beberapa hal yang harus 

diupayakan dalam pengembangan keterampilan proses sains dilakukan adanya 

penyempurnaan kurikulum, peningkatan kemampuan guru, penyediaan buku, 

pelengkapan KIT sains di SD/MI sehingga hal tersebut dapat memicu keaktifan 

siswa dalam keterampilan proses sains.  

Brown, Bull dan Pandelbury mengatakan,“if you want to change about 

student then change the methods of assesment.” Hal ini memberikan pengertian 

bahwa kurikulum yang baik dan pembelajaran yang benar perlu didukung oleh 

sistem penilaian yang baik dan terencana. Maka dari itu, seorang pendidik harus 

menguasai materi, metode, dan penilaian sehingga tujuan dalam pembelajaran 

khususnya sains dapat terlaksana secara optimal. Selanjutnya dalam melakukan 

evaluasi keterampilan proses sains diperlukan berbagai cara dan teknik yang sesuai 

dengan hakikat sains itu sendiri. Pengukuruan hasil belajar sains yang difokuskan 

pada tes tertulis semata mata sudah harus ditambah dengan pengamatan secara 

langsung terhadap teknik  yang dilakukan oleh  siswa, ketepatan prosedur  yang 

dilakukan dan hasil yang diperolehnya. Untuk dapat mengetahui kemampuan 

belajar siswa dalam proses belajarnya, penilaian dilakukan harus fokus pada proses 

bukan pada produk sains.  

Penilaian yang terlalu fokus pada produk sains dapat menjadikan siswa 

cendrung  mengabaikan  penguasaan  proses  sains  karena  untuk  menjawab  soal 

hanya cukup dengan menghafal fakta-fakta sains. Untuk itu, sangat penting 

dilakukan penilain keterampilan proses sains guna menghilangkan adanya 

kecendrungan siswa dalam mengabaikan proses sains. Untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai pengembangan instrumen penilaian proses sains terlebih dahulu 

dijelaskan proses sains atau sains sebagai proses atau juga disebut keterampilan 

proses sains (science process skill). Proses sains diartikan sebagai sejumlah 

keterampilan untuk mengkaji fenomina alam dengan cara-cara tertentu untuk 

memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu. Dengan keterampilan proses siswa 

dapat mempelajari sains sesuai dengan apa yang apa yang para ahli lakukan, yakni 
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melalalui pengamatan, kalsifikasi inferensi, merumuskan hipotesis dan melakukan 

eskperimen.  

   1.2 Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian 

kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

Analisis Kemampuan Literasi dan Numerasi Mahasiswa PGSD  

   1.3 Rumusan Masalah  

   Rumusan masalah dari penelitian ini adalah;  

   1.  Bagaimanakah  Analisis  kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa PGSD? 

   1.4 Tujuan Penelitian  

   Tujuan dari penelitian ini adalah ;  

      1.   Mengetahui Bagaimanakah Analisis kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa PGSD  

   1.5  Urgensi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan Analisis kemampuan literasi dan 

numerasi mahasiswa PGSD menjadi jempatan untuk para mahasiswa menjadi calon 

pendidik yang tanggap akan hal literasi dan numerasi.  
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BAB II    

STUDI PUSTAKA  

  

2.1. Literasi Sains 

Secara harfiah, literasi sains terdiri dari kata yaitu literatus yang berarti 

melek huruf dan scientia yang diartikan memiliki pengetahuan. Literasi dapat 

diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu 

mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan 

fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami 

karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk 

lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli 

terhadap isu-isu yang terkait sains (OECD, 2016 ) 

Holcon (Rahmania, Miarsyah, & Sartono, 2015) menyebutkan bahwa 

literasi sains merupakan tujuan akhir dari pendidikan sains dengan kata lain 

pembelajaran sains diberikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk membentuk 

peserta didik yang berliterasi sains. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa literasi sains adalah kemampuan, kecakapan, kompetensi 

yang dimiliki oleh peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai konsep dan proses sains untuk mengidentifikasi, memperoleh 

pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan yang 

berkenaan dengan alam berdasarkan perubahan alam melalui aktivitas manusia.  

Tujuan seorang pendidik mengembangkan literasi sains peserta didiknya 

untuk meningkatkan (Kusuma dalam Pertiwi, Atanti, & Ismawati, 2018): 1) 

pengetahuan dan penyelidikan Ilmu Pengetahuan Alam 2) kosa kata lisan dan 

tertulis yang diperlukan untuk memahami dan berkomunikasi ilmu pengetahuan 

dan 3) hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat.  

Oleh karena itu, dengan adanya literasi sains dalam pembelajaran, siswa-

siswi diharapkan memiliki kemampuan yang harus dimiliki yaitu: a) memiliki 

kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ilmiah dan proses yang 

diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat di era digital, b) kemampuan 

mencari atau menentukan jawaban pertanyaan yang berasal dari rasa ingin tahu 

yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari, c) memiliki kemampuan, 
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menjelaskan dan memprediksi fenomena. d) dapat melakukan percakapan sosial 

yang melibatkan kemampuan dalam membaca dalam mengerti artikel tentang Ilmu 

pengetahuan; e) dapat mengindentifikasi masalah-masalah ilmiah dan teknologi 

informasi; f) memiliki kemampuan dalam mengevaluasi informasi ilmiah atas dasar 

sumber dan metode yang dipergunakan; g) dapat menarik kesimpulan dan 

argument serta memiliki kapasitas mengevaluasi argument berdasarkan bukti. 

Untuk mengukur tingkat kemampuan literasi sains, diperlukan penilaian literasi 

sains tersebut 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

   

  

3.1. METODE  

  

Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini yang diupayakan dalam melihat 

masalah secara akurat dan sistematis terkait sifat dan fakta suatu objek.  Pendekatan kualitatif 

bersifat deskriptif dijadikan sebagai jenis penelitianini.  Deskriptif dalam hal ini yaitu 

penelitian deskriptif (descriptive research). Pelaksanaan dari penelitian ini bertujuan guna 

menerangkan atau memberikan gambaran secara akurat, faktual, serta sistematis terkait sifat 

dan fakta dari suatu populasialat penelitian atau instrumen dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri, yang mana pada penelitian ini mahasiswa PGSD ditetapkan menjadi 

subjek penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui prosedur dengan beberapa cara 

supaya didapatkan data penelitian yang kredibel dan valid.  Data penelitian ini dikumpulkan 

melalui teknik dokumentasi dan observasi.  Dengan melakukan observasi proses 

pembelajaran, kemudian dilakukan menguji keterampilan literasi dan numerasi pada 

mengerjakan soal tenteng literasi dan numerasi dan maka hasilnya bisa mengerjakan dengan 

benar atau salah.  

Tabel 1. Hasil Literasi dan Numerasi Mahasiswa PGSD 

Kriteria Jumlah Siswa 

Memahami ide pokok pada paragraph  22 Mahasiswa 

Kurang mengenal proses perhitungan 

aritmatika  

23 Siswa 
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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 Setelah melakukan observasi dan uji kemampuan mahasiswa, peneliti dapat mengetahui 

seberapa kemampuan literasi dan numerasi pada mahasiswa PGSD.  

 

Langkah pertama yang peneliti lakukan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan 

mahasiswa dalam memahami suatu bacaan di dalam nya terdapat ide pokok dan tujuan 

bacaan tersebut. Seperti mencari artikel mengenai pembahasan tentang literasi dan untuk 

numerasi dengan soal aritmatika yang sudah ada pertanyaan.  

HASIL ANALISIS 

Dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa, dukungan dosen 

dan lingkungan disekitarnya  menjadi peran penting dalam meningkatkan kemampuan 

literasi dan numerasi pada mahasiswa. Semakin banyak informasi yang dapat seseorang 

serap, maka akan semakin baik pula tingkat menyimaknya. Kebalikannya, saat seseorang 

menyerap informasi dalam jumlah yang sedikit atau cenderung tidak ada, maka akan 

tergolong kurang baik tingkat menyimaknya. Literasi dan numerasi keluarga adalah sebuah 

upaya preventif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di masa 

mendatang, sehingga setiap orang tua diharapkan untuk mulai belajar mempelajari dan 

memahami segala sesuatu atau kegiatandalam menunjang kemampuan literasi dan 

numerasi.  

Tabel 1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan Program Hasil Pelaksanaan Program 

Mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok, 

yaitu kelompok mahasiswa yang sudah 

memiliki keterampilan memahami ide 

pokok dari sebuah bacaan dan belum 

memahami ide pokok dari sebuah bacaan. 

Hal tersebut   dilakukan agar sebagai 

pengajar bisa melihat langsung 

bagaimana kemampuan mahasiswa yang 

sebenarnya dan lebih diperhatikan 

perkembangannya,sehingga pembelajaran   

akan    menjadi    efektif karena   

Siswa yang belum memiliki keterampilan 

memahami ide pokok dalam bacaan 

menunjukkan perkembangan, walaupun 

tidak begitu signifikan. Siswa yang     

sudah   memiliki keterampilan memhami 

ide pokok dalam bacaan dapat terus 

mengembangkan potensi akademiknya 

untuk menunjang pembelajaran pada 

jenjang berikutnya. Dua kelompok ini 

saling membantu dan mendukung satu 

sama  
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pembelajaran yang   dilakukan akan   

berbeda   dan   tidak akan   saling 

mengganggu. 

lain. Tidak terjadi kasus perundungan 

pada mahasiswa yang belum memiliki 

keterampilan dalam memahami ide 

pokok dalam sebuah bacaan. 

Membuat beberapa artikel ataupun hal 

yang lainnya untuk menujang adanya 

literasi dan numerasi dapat ditingkatkan 

Melalui pembuatan artikel tersebut 

mahasiswa dapat mengasah kemampuan 

meningkatkan literasi dan numerasi 

 

Literasi dilaksanakan dimanasaja dengan menggunakan artikel bacaan sebagai bahan untuk 

meningkatkan   keterampilan memahami ide pokok dan untuk pembelajaran numerasi 

dilaksanakan melalui sebuah permainan yang mana dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam operasi hitung aritmatika agar mahasiswa memiliki kompetensi literasi dan 

numerasi yang bagus, maka seyogyanya memiliki keterampilan berfikir serta komunikasi 

yang baik.  
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

  

   

  

 5.1 Kesimpulan  

Literasi dan numerasi yang ada pada kemampuan diri mahasiswa PGSD berbeda – 

beda dapat ditingkatkan dengan memahami dan sering untuk membaca sebuah bacaan. 

Kemampuan literasi dan numerasi harus dikuasai oleh seluruh mahasiswa hal pokok dan 

utama untuk memecahkan masalah yang ada.  

Pada dasarnya pengembangan instrumen penilaian proses sains tidaklah jauh berbeda 

dengan proses mata pelajaran yang lain, akan tetapi tergantung bagaimana pemaksilan 

pengunaan media partisipasi siswa, guru dan lingkungan masayarakat dalam proses belajar 

siswa disekolah. Keterlibatan siswa secara langsung dalam proses sains, akan memberikan 

dampak positif, karena kita ketahui bahwa dalam pengemabagan instrumen penilaian proses 

sains, siswa di ajak langsung untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

fenomena alam atau fenomina yang terjadi di lingkungan kita.  

 

5.2 Rekomendasi  

Hasil  dari  penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai  penelitian  eksperimen  maupun 

penelitian tindakan. Analisis Kemampuan Literasi dan Numerasi Mahasiswa PGSD bisa di 

aplikasikan pada beberapa muatan perkuliahan Karena sejatinya sesuatu  yang 

menyenangkan akan lebih mudah untuk dipahami . 
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