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Abstract: Quantum physics concepts require an adequate use of multi-modal 
representations and a deep conceptual understanding of the underlying abstract concept.  
However, requiring students to construct and use representations can assist developing 
understanding of quantum physics. Requiring students to argue and present evidence about 
the robustness of their representations can lead to a deeper understanding quantum physics 
concept. Investigation into students‘ ideas about some concepts in quantum physics can 
assist teachers or lecturers to design instructional more precisely. This study is an initial 
qualitative step into a mix-method research of the role of multiple representations in learning 
about quantum physics concepts. By using Focus Group Discussion (FGD) before learning 
and teaching quantum physics concept, we have investigated pre-service physics students‘ 
representations preference in learning physics and ―thematic pre-conception‖ in quantum 
physics. The result showed that (1) students‘ representation (SR) is strongly dependent on 
teachers/lecturers‘ representation (TR) (2) Students were more likely to use existing 
representation from a domain resource than to generate their own representation (3) Most of 
students were more likely to use mathematical representation in learning and physics 
problem solving (4) students‘ preconception in quantum physics was strongly influenced of 
classical physics conceptions (5) students‘ misconceptions in quantum physics concept have 
been identified. 
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Introduction 
 
Many physics educators state that physics is not considered very attractive and interesting 

as an alternative to study for many students, even though the technology using in everyday 

life are consequences from many research in physics, especially quantum physics concepts 

(Zollman, Robello, and Hogg, 2002). Actually, quantum physics could be a very attractive 

field but students perceive quantum physics as very abstract and conceptually difficult. 

Therefore they generally have  a weak level of the understanding of quantum physics. 

Quantum physics concepts can be built on a classical base theory, using many 

classical concepts and so can be rich in representations. If students‘ understanding is weak 

in these areas, the learning of quantum physics may still be difficult (Bao and Redish, 2002). 

Almost traditional teaching ignores the richness of representational of quantum physics. 

Student ability to build different kinds of physics representations for quantum physics can 

help them to understand and use physics concepts key. Therefore, quantum physics 

lectures based on multimodality or multiple representations is an alternative way to enhance 

students understanding of quantum physics concepts. 
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Multimodality refers to the integration in science discourse of different modes to 

represent scientific reasoning and findings (Waldrip, Prain, & Carolan, 2006). The same 

concept is re-represented through different forms or ―multiple representations‖ in verbal, 

numerical, visual, or action modes. A focus on multimodal thinking and representation 

encourages students to coordinate their different representations of scientific knowledge. 

Ainsworth (1999) posited that learner engagement with representations could support 

learning in three ways. These are (a) when the new representation complements past 

understanding by confirming past knowledge, (b) the new representation constrains 

interpretation by limiting the learner focus on key conceptual features, (c) the different 

representations enable learners to identify an underlying concept or abstraction across 

modes or within the same mode of representation.  

 Much previous research has shown that the use of multiple forms of representation in 

teaching concepts in science has great potential benefits, and yet poses significant 

challenges to students and instructors. Facility in the use of more than one representation 

deepens a students‘ understanding, but specific learning difficulties arise in the use of 

diverse representational modes (Meltzer, 2005) 

 As noted by Ford (Carolan, Prain, Waldrip, 2008) and many others a key aspect of 

the teachers‘ role in the science classroom is to guide and respond to students‘ attempts, 

through various representations, to make and justify causal claims about natural 

phenomena. They  propose the following framework, its called IF-SO framework, to focus on 

key issues in topic planning (see I and F below), and teacher and student roles in learning 

through a sequence of refining representations during the development of a topic (S and O). 

I: identify key concepts. Teachers need to identify key concepts or big ideas of a topic 

at the planning stage to anticipate which mix of teacher- and student-constructed 

representations will engage learners, develop their understanding, and count as 

evidence of learning different dimensions of the topic. Teachers need to consider both 

the sequence of representational challenges posed by the topic, as well as the type of 

summary representational task that will enable students to consolidate their conceptual 

understandings at the completion of the topic.  

F: focus on form and function. Teachers need to focus explicitly on the function and 

form (or parts) of different representations. If a particular representation is crucial to the 

topic, such as the utilization of ray diagrams to describe or understand reflection or 
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refraction of light, then the nature and reasons for this convention may need to be 

introduced and clarified at the outset of the topic. The conventions in less crucial 

representations could be covered incidentally or when needed. In working with any new 

representation students need to learn its function or purpose, and how this function is 

served by its form or parts. For example in working with graphs, students should be 

asked to consider why they are used in science, as well as to identify their key parts and 

their function, such as the purpose of each axis for establishing patterns of data 

interpretation. In this way teachers can guide students to learn a science toolkit of  types 

of representations and their possible purposes as tools for engaging with, reasoning 

about, explaining and predicting causes for phenomena. Students also need to 

understand the limitations of any particular representation in addressing only some 

aspects of its target phenomena. 

S: sequence. Students need to face a sequence of representational challenges which 

elicit their causal accounts of phenomena, enable them to explore and explain their 

ideas, extend these ideas to a range of new situations, and allow opportunities to 

integrate their representations into a meaningful summative account of the topic. 

Students also need to learn that different representations focus on different aspects of 

the topic, and therefore serve different purposes.  

1. S: student representation. Students need to have opportunities to re-

represent their claims to extend and demonstrate learning. They should be 

challenged and supported to coordinate representations as a means to 

express coherent, defensible and flexible understandings. Students need to 

be active and exploratory in generating, manipulating and refining 

representations. In seeking to show the complexity of a claim, students 

need opportunities to express and extend their representational resources 

and choices, and to integrate different representational modes to show 

conceptual understandings.  

2. S: student interest. Activity sequences need to focus on meaningful 

learning through taking into account students‘ interests, values and 

aesthetic preferences, and personal histories. For example, learning about 

effective use of different energy sources could be developed through 

designing, trailing and modifying an energy-efficient vehicle.  
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3. S: student perceptions. Where appropriate, activity sequences need to 

have a strong perceptual context to allow students to use perceptual clues 

to make connections between aspects of the objects and their explanatory 

representations and claims. This is not to argue that all theory-building or 

conceptual knowledge in the science classroom is perceptually-based, but 

rather that some conceptual learning in science can be enhanced by 

focusing on relevant student perceptions. 

O: Ongoing assessment. Teachers should view representational work by students, 

including verbal accounts of the topic, as a valuable ongoing window into students‘ 

developing thinking and as part of the evidence of student learning. This assessment can 

be diagnostic, formative or summative, with a variety of forms of evidence contributing to 

judgments about students‘ conceptual knowledge and capacity to transfer 

understandings to new contexts and problems. 

1. O: opportunities for negotiation. There needs to be opportunities for 

negotiation between teachers‘ and students‘ understandings of the intended 

and expressed meanings of representations. Students need to be encouraged 

to make self-assessments of the adequacy of their representations. Are they 

adequate to their ideas on the topic as well as the features of the object, and to 

what extent do they achieve the students‘ representational purposes and 

express intended meanings? 

2. O: on-time. Students should participate in timely clarification of parts and 

purposes of different representations. Students need opportunities to compare 

the conventions and improvisations they have used to make claims about a 

topic with the claims made through ―authorized‖ representational conventions. 

Understanding the reasoning and organizational affordances of the 

representational tools of science, such as graphs and diagrams, enables 

students to understand and communicate claims more clearly, and to 

understand why particular representations, often embedded within a 

complementary text, are used for different purposes, and for making claims 

about different aspects of the topic. 

 

 We consider that this idea will propose broad framework for guiding teacher 

interactions with students, especially for teaching and learning quantum physics concepts.   



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

308 

 

The frameworks that we will propose based on the crucial role of students‘ prior conceptions 

about classical physics concept and developing ways of representing, students‘ 

representation preferences and reconcile these accounts with new understandings entailed 

in engaging with ―authorized‖ representations.   

Method 

This paper will draw on data from an initial qualitative step into a mix-method 

research of the role of multi representation in learning about quantum physics concepts. The 

initial step in a sequential embedded mixed method design with embedded experimental 

model will be used in overall study could be seem in figure 1 (Creswell & Clark, 2007). 

 

Figure. 1 Embedded Research Design (Adapted from Creswell & Clark, 2007) 

  

By using Focus Group Discussion (FGD) before learning and teaching quantum 

physics concept, we have investigated pre-service physics student‘s representations 

preference in learning physics and ―thematic pre-conception‖ in quantum physics. We call 

those conceptions "thematic conceptions" to distinguish them from individual conceptions 

held by single students (Bethge & Niedderer, 1996).  

 Focus group discussions are a qualitative research technique used to gain an in- 

depth, but not representative, understanding of the attitudes, beliefs and perceptions of a 

Qual  

before 

intervention 

(Focus Group 

Discussion ) 

Quan 

premeasur

e 

intervention 
Quan 

postmeasure 

Qual  

after 

intervention 

(in-depth 

interview) 

Qual  

during intervention 

(informal Observation) 

Interpretation based on 

Quan(qual) result 

Quasi-Experiment 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

309 

 

specific group of people in their own language. A focus group is a facilitated, open 

conversation, recorded and observed by a note taker. A facilitator asks questions that 

stimulate interaction among participants on subjects relevant to the evaluation. Each 

participant should have the opportunity to speak, ask questions of other participants and 

respond to the comments of others, including the facilitator. Generally, it is best to hold 

several focus groups on the same topic. The first few focus group sessions are often longer 

because the facilitator is getting all new information. Thereafter, the facilitator is able to move 

quickly over points that have already been covered with previous groups if similar answers 

are emerging.  

 The number of focus group discussions that should conduct depends on the project 

needs and resources and whether different views from separate groups are still emerging. In 

general, at least two focus group discussions should be conducted among each specific 

target group (Gruden, et.al, 2002). In this study we involved 37  pre-service physics students 

that distributed to five group, each group consist of 7-8 persons.  

 The research questions are: 

 What are the students‘ preferences of representations before the unit of quantum 

physics concepts instruction based on multiple representations? 

 What are the ―thematic pre-conception‖ in quantum physics before the unit of 

quantum physics concepts instruction based on multiple representation?  

 

Result and Discussion 

 It is suggested that multiple representations provide an environment for students to 

understand many physics concepts when moving among different representations of a 

physics idea. The first goal of this study is to explore pre-service physics students‘ 

preferences towards external multiple representations in learning physics and the problem 

solving physics.   

 The results from the focus group discussion were supported by the responses of 

students on the six interview task protocol about student‘s representation preference during 

learning physics at the University. Surprisingly, initially result of discussion showed that most 

of groups‘ students did not know about ―representation‖ terminology in teaching and learning 

physics previously. However, further discussion result indicated that actually they ever face 
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with various representations in physical concepts such as verbal explanation, symbolic 

representation, graphical, pictorial, mathematical, free body diagram (FBD), etc.  

Unfortunately, the students almost never use more than two representations to 

understanding a certain physics concept.  

 Another result noted that most of lecturers are more likely to use mathematical 

representation only in teaching physics, therefore mathematical representational mode was 

the most preferable type of representation for most of groups of students in learning and 

physics problem solving. Commonly the students got a good mark in quiz or physics 

examination if the physics problem item in mathematics representation format . This 

result indicated that pre-service physics student‘s representation (SR) is strongly dependent 

on teachers/lecturers‘ representation (TR). This condition is not support to enhance pre-

service physics teacher performance in pedagogical content knowledge.  

 Furthermore, we notified that students are more likely to use existing representation 

from a domain resource than to generate own representation. The students felt be 

satisfactory to use representation format from lecturer, physics‘ books, physics web, and 

another sources in learning physics. Most of students said that activities to generate own 

representations in physics concepts very difficult and unfamiliar learning processes.   

 The second research question in this study is about students‘ preconception in 

quantum physics concept. Beside students‘ representation preferences, investigation into 

students‘ ideas about some concepts in quantum physics can assist teachers or lecturers to 

design instructional more precisely and help teachers to better understand students' ideas 

during instruction, especially in IF-SO framework context (Carolan, Prain, Waldrip, 2008). In 

this study we have investigated students‘ preconception about quantum physics concept 

through deep students‘ group discussion.  

 In this case classrooms communication and discussion does not take place in a 

situation where students face each other as totally unique individuals, and thus also 

understanding is not related to individual students, but rather relates to a situation 

determined by the existence of a whole group of students. That means that there is some 

"commonsense" binding this group of students together. So our aim is to describe early 

conceptions of students in quantum physics concept as "representations for groups of 

learners". We call those conceptions "thematic conceptions" to distinguish them from 

individual conceptions (Bethge & Niedderer, 1996). 
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  One of the results showed that students‘ preconception about several quantum 

physics concepts is strongly influenced of classical physics conceptions. According to 

discussion result, most of group students believed that many classical concepts still be valid 

to use in quantum physics concepts. However most of students believe that quantum 

physics concept is more difficult and abstract than classical physics concept. Furthermore, 

the finding of this study complement the prior research that understanding many classical 

physics concept is prerequisite to a meaningful understanding of quantum physics concepts 

(Steinberg, et al, 1999).  

 Another significance results from this study indicated to identify some students‘ 

misconception about quantum physics concept. Most of group students still believed that the 

concept of "trajectory" is exist in quantum physics phenomena as like as in classical 

concepts. Furthermore, they have an idea that quantum physics concept only consist of just 

advanced mathematics and does not contains essential physical comments, nevertheless 

they believe that today‘s living technology is fundamentally quantum physics concepts 

dependent.  

 Another alternative conceptions have identified in this research are the concept of 

electron. Some of students believed that electron always behaves as a particle both in 

classical physics concept and modern physics concept.  Other important point of the 

discussion result showed students‘ underlined that the position of an electron is clear and 

can be determined exactly. The information of being able to know position of an electron did 

not comply with the Quantum theory that contains information of probability of finding a 

localized electron only in a certain area. Quantum theory only defines the probability of 

finding an electron at a certain point in space not its definitive position; this is known as 

Heisenberg Uncertainty Principle (Çalışkan, Selçuk and Erol, 2009). 

Conclusion 

 In this study the researchers began with students‘ representation preferences and 

―thematic preconception‖ in quantum physics concepts that have developed during the 

period of one year before. Our investigations show that pre-service physics students have an 

idea about representation preferences that is strongly depended on teachers/lecturers and 

source of another domain representations.  Commonly agree with most of physics students 

features, mathematical representational mode was the most preferable type of 

representation for most of groups of students in learning and physics problem solving. 
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 It is not surprising that before the teaching and learning unit ‖quantum physics 

concept‖ students‘ preconceptions of quantum physics show some alternative conceptions  

features. The result of this first step into overall mix method research will determine for 

choosing and propose broad IF-SO framework in order to design instructional quantum 

physics concept based on multiple representations more precisely. 
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Using Of “CELS” In Basic Physics Experiment To Improve Learning Motivation  
And To Develop Performance Skills Of Student 

 
 

Achmad Samsudin, Iyon Suyana and Endi Suhendi 
Indonesia University of Education  
 
Abstract: To improve learning motivation and to develop performance skills of student in 
physics experiment. Combination Experiment Laboratory by Simulation (CELS) at elasticity 
experiment applied. CELS represent activity of experiment combine between verification 
experiment with media based experiment on in the form of computer simulation and video 
that developed from internet. This research used method of quasi experiment with subject 
research is one of I Basic Physics Experiment classroom in one of the LPTK West Java. 
Data Research collected by using questioner of learning motivation of students and 
performance assessment based observation sheet. Data analysis use binary score analysis 
(0 and 1) to get percentage of improvement of learning motivation and analysis with Liekert 
scale (4, 3, 2, and 1) for the assessment of performance. Result of this research indicated 
that usage of CELS can improve learning motivation and develop performance skills of 
student that covering aspects: design experiment (prepare of materials and tools), perceiving 
and predicting (execution/do experiment), and also processing data and conclude (using 
result of measurement to conclude result).  
 
Keywords : CELS, experiment, elasticity, learning motivation, performance skills. 
 

Pendahuluan 
 
Laboratorium merupakan suatu tempat, atau ruangan yang dilengkapi dengan peralatan 

tertentu untuk melakukan suatu percobaan atau penyelidikan (Margono, 2000). Dalam 

melakukan kegiatan laboratorium (bereksperimen) bukan hanya kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan memanipulasi alat saja yang dilatihkan, tetapi sikap (motivasi) 

terhadap kinerja ilmiah justru perlu mendapatkan tekanan. Laboratorium berperan sebagai 

tempat untuk memberikan suatu ilustrasi materi teoritik bersifat verifikatif dalam hal menguji 

(membuktikan) hasil penelitian para saintis di laboratorium. Laboratorium juga berperan 

sebagai tempat mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan melakukan pengalaman 

langsung dalam memecahkan masalah yang diangkat dari fenomena alam yang diamati 

atau teori yang mereka pelajari secara inkuiri. 

Berkaitan dengan metode laboratorium ini, maka kegiatan laboratorium dirancang 

dengan tujuan utamanya melatih mahasiswa untuk meningkatan kinerja mahasiswa dalam 

berpraktikum dan meningkatkan motivasi belajar mereka (Samsudin, Suhendi, dan Solikhin, 

2007). Mahasiswa melakukan observasi dan pengukuran, menguji suatu konsep, 

merancang percobaan, mengamati, memprediksi, mengolah data, dan menyimpulkan. Pada 

kenyataanya, kondisi ideal tersebut belum tercapai yaitu: kinerja (performance) kinerja 

praktikum dan motivasi mahasiswa dalam bereksperimen masih rendah. Hal ini dapat 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

315 

 

terlihat dari hasil pengamatan langsung selama eksperimen terdahulu. Hasil wawancara 

dengan Dosen Eksperimen Fisika Dasar (EFD), rata-rata mengeluhkan kinerja praktikum 

dan motivasi mahasiswanya. Mahasiswa hadir di laboratorium hanya sekedar untuk 

menggugurkan kewajibannya saja, tanpa memperhatikan esensi dan tujuan bereksperimen 

yaitu menguji konsep-konsep Fisika Dasar yang telah mereka dapatkan di mata kuliah Fisika 

Dasar (eksperimen bersifat verifikasi).  

Rendahnya motivasi dan kinerja praktikum mahasiswa disebabkan oleh kegiatan 

ekpserimen fisika dasar yang konvensional, yaitu masih mengedepankan metode 

eksperimen verifikasi secara penuh. Kegiatan eksperimen verifikasi konvensional yang 

berlangsung cenderung membiarkan mahasiswa bekerja sendiri, kurang pengawasan, 

membosankan, dan membuat mahasiswa merasa tidak diperhatikan. Sehingga kinerja 

berpraktikum mahasiswa sekedarnya dan seenaknya saja.  Maka dari itu, peneliti 

melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan metode dan strategi yang berbeda 

dari sebelumnya. Metode yang digunakan adalah CELS (Combination Experiment 

Laboratory by Simulation). CELS adalah metode berekperimen (berpraktikum) yang 

memadukan antara eksperimen verifikasi (eksperimen tradisional) dengan media 

berbantuan komputer berbasis animasi, simulasi, dan video sebagai pendahuluan dalam 

memandu mahasiswa berekperimen di laboratorium fisika dasar.    

Dalam artikel ini dipaparkan hasil studi kuasi eksperimen tentang penggunaan 

CELS pada ekperimen elastisitas untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

mengembangkan kemampuan kinerja (performance) mahasiswa. Studi eksperimen 

dilakukan di salah satu LPTK Jawa Barat dengan mengambil mata kuliah (Eksperimen 

Fisika Dasar) EFD I khususnya konsep elastisitas yang menjadi bidang kajian. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian digunakan 

adalah The Randommized Posttest Experiment Group Only (Fraenkel, 1993). Dengan 

menggunakan desain ini, terlebih dahulu dipilih secara acak satu kelas, satu kelas ini 

menjadi kelompok eksperimen dan tidak terdapat kelompok control (pembanding). 

Selanjutnya kelompok eksperimen mahasiswa ini melakukan ekperimen dengan media 

komputer berbasis animasi, simulasi, dan video eksperimen yang di dalamnya terdapat 

pertanyaan arahan sebelum mahasiswa melakukan eksperimen berbasis verifikatif. Setelah 
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itu kelompok ini diberikan perlakuan berupa kegiatan eksperimen virtual pendahuluan 

melalaui CELS. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Eksperimen Fisika Dasar I di salah satu 

LPTK Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah sampel 18 orang mahasiswa yang terbagi dalam 

5 kelompok kecil, masing-masing terdiri antara 3 sampai 4 mahasiswa. Untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian 

berupa angket motivasi belajar dan lembar pengamatan Performance Assessment 

(Penilaian Kinerja) untuk masing-masing kelompok.   

Kinerja bereksperimen mahasiswa diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari 

lembar penilaian kinerja yang diisi oleh observer (Peneliti/Dosen dibantu Asisten 

Laboratorium) untuk mengamati kinerja mahasiswa dalam bereksperimen menggunakan 

CELS. Lembar observasi kinerja yang diberikan kepada mahasiswa, kemudian dikumpulkan 

dan diolah dengan menggunakan kaidah skala Likert untuk rentang nilai terendah dari 1 

sampai dengan nilai tertinggi 4.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Gambar 1 menunjukkan rekapitulasi persentase rata-rata motivasi belajar 

mahasiswa dengan menggunakan CELS. Pencapaian motivasi belajar yang paling tinggi 

terjadi pada aspek II yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan (78 %), dengan kategori  

motivasi sangat tinggi. Motivasi yang terendah terjadi pada aspek minat dan ketajaman 

perhatian dalam belajar (72 %), dengan kategori motivasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan CELS dapat lebih memperbaiki motivasi belajar mahasiswa untuk kegiatan 

eksperimen fisika dasar I (EFD I) 
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Gambar 1. Respons Siswa tentang Motivasi Belajar untuk Setiap Aspek 

 

Keterangan:  
Aspek I  = Ketekunan dalam belajar 
Aspek II = Ulet dalam menghadapi kesulitan 
Aspek III = Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar 
Aspek IV = Berprestasi dalam belajar 
Aspek V = Mandiri dalam belajar 
Kategori motivasi belajar:  
0 < X< 25  = Motivasi sangat rendah 
25 < X<50 = Motivasi rendah 
50 < X<75 = Motivasi tinggi 
75 < X<100  = Motivasi sangat tinggi 

 

Dengan menggunakan Combination Experiment Laboratory by Simulation (CELS) 

menunjukkan hasil yang sangat positif dalam memperbaiki motivasi belajar mahasiswa 

dalam EFD I. Perbaikan motivasi belajar mahasiswa terjadi untuk semua aspek. Hal ini 

sesuai dengan hasil temuan bahwa mahasiswa merasa termotivasi setelah menggunakan 

CELS, sehingga motivasi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Temuan ini sesuai 

dengan yang diungkapkan Sudarman (2007); Sutinah (2006); Jamaludin (2007) bahwa 

kegiatan eksperimen yang dikombinasikan dengan komputer dalam pemanfaatan software 

dan internet dapat meningkatkan aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan 

motivasi (motivation) mahasiswa. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa penggunaan CELS dapat lebih mengembangkan 

kemampuan kinerja (performance) mahasiswa dalam bereksperimen yang ditunjukkan 
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dengan skor pada skala Liekert. Data penilaian kinerja diperoleh dengan menggunakan 

lembar observasi kinerja bereksperimen berbasis skala Liekert (4, 3, 2, dan 1). Pengamatan 

dan penilaian kinerja eksperimen mahasiswa, dilakukan dengan pengisian lembar observasi 

oleh peneliti dibantu Asisten Laboratorium untuk penilaian masing-masing kelompoknya. 

Masing-masing kelompok mengalami perkembangan yang positif untuk kinerja 

bereksperimen terutama aspek mempersiapkan alat dan bahan yaitu skor 4 pada setiap 

kelompok. Untuk aspek pelaksanaan eksperimen, skor maksimum 4 pada kelompok 2 dan 

3, sedangkan aspek menggunakan hasil pengukuran untuk menarik kesimpulan, skor 

maskimum 4 pada kelompok 1, 2, dan 3.  

Pada semua aspek kinerja untuk eksperimen menggunakan CELS, cenderung 

dapat lebih mengembangkan kinerja (performance) bereksperimen mahasiswa. Hal ini 

sejalan dengan yang diungkapkan dalam National Research Council/NRC (Wulan, 2007) 

bahwa standard asesmen (penilaian) kinerja dalam pembelajaran sains khususnya kegiatan 

eksperimen telah mengalami pergeseran penekanan dari ‖yang mudah dinilai‖ menjadi 

‖yang penting untuk dinilai‖. Penilaian pembelajaran sains (eksperimen fisika dasar) dewasa 

ini lebih ditekankan pada pemahaman dan penalaran ilmiah. (Marzano, 1994; NRC, 2000 

dalam Wulan, 2007). Suatu penilaian otentik diperlukan untuk menilai kemampuan (ability) 

dalam real life situations. Sehingga kemampuan menyiapkan alat dan bahan, melaksanakan 

eksperimen, dan menggunakan data untuk menarik kesimpulan merupakan bagian dari real 

life situations dalam melakukan eksperimen. Sehingga kemampuan kinerja mahasiswa ini 

dapat dikembangkan melalui penggunaan CELS dalam bereksperimen di laboratorium.  

Performance assessment (Penilaian Kinerja) direkomendasikan sebagai penilaian 

yang sesuai dengan hakikat sains yang mengutamakan proses dan produk (NSTA, 1998; 

NRC, 2000 dalam Wulan, 2007). Dalam PUSKUR (2006), asesmen (penilaian) kinerja 

merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik (mahasiswa) 

dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik (mahasiswa) melakukan tugas tertentu seperti: 

eksperimen di laboratorium, presentasi, diskusi, bermain peran, dll. Cara penilaian ini 

dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan 

kemampuan peserta didik (mahasiswa) yang sebenarnya. 
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Gambar 2. Perbandingan Kemampuan Kinerja (Performance) dengan CELS dan Ekperimen 

Verifikasi untuk Setiap Kelompok 

Kesimpulan  

 Dari hasil pengolahan dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa   

penggunaan Combination Experiment Laboratory by Simulation (CELS) dapat memperbaiki 

motivasi belajar mahasiswa dalam kegiatan Eksperimen Fisika Dasar I (EFD I) untuk ranah 

afektif. Selain itu, penggunaan CELS juga dapat mengembangkan kemampuan kinerja 

(performance) bereksperimen mahasiswa untuk ranah psikomotor.  
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Abstract:This study investigates the effect of computer animation on assessment of 

conceptual understanding in refraction phenomena. An instrument was developed by 
replacing static pictures and descriptions of ray motion on refraction phenomena with 
computer animations, a commonly used pencil and paper test. Both quantitative and 
qualitative data were collected. The animated and static versions of the test were given to 
students and the results were statistically analyzed. The questionnaire was also conducted 
to provide the student responses about using of animated version test on assessment of 
conceptual understanding in refraction phenomena.  The results suggest that the use of the 
animation version of the test can be improving score of the conceptual understanding test in 
refraction phenomena. In general, students had a better understanding of the intent of the 
question when viewing an animation and gave an answer that was more indicative of their 
actual understanding, as reflected in the response of the questionnaire.   
 
Keywords :   Animation version test, conceptual understanding test, refraction 
                      phenomena 
 
PENDAHULUAN 
 
Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Untuk kepentingan penilaian 

dalam suatu pembelajaran biasa dilakukan proses evaluasi melalui penyelenggaraan tes. 

Secara tradisional butir-butir soal tes dikemas dalam bentuk paper and pencil test. Dalam 

pelaksanaannya, tak jarang siswa salah dalam menjawab soal akibat kurang memahami 

maksud dari soal, atau terjadi salah interpretasi soal. Tentu hal ini tidak diharapkan terjadi 

karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan tes itu sendiri. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis teknologi komputer 

menawarkan alternatif lain dalam bentuk/fomat evaluasi. Salah satu keunggulan dari 

teknologi komputer adalah adanya kemampuan menganimasikan suatu obyek sehingga 

menghasilkan citra gerak. Dengan kemampuan ini memungkinkan gambar statik dalam 

format soal paper and pencil test dapat diubah menjadi gambar yang dinamis dalam format 

soal animasi (Rieber, L., 1994). Terdapat indikasi bahwa untuk persoalan-persoalan yang 

terkait dengan fenomena dinamik seperti fenomena gerak benda, maka butir-butir soal tes 

akan sangat menguntungkan jika dikemas dalam format animasi (Rieber, L., 1994, Beichner, 

L., 1996, Titus, A., 1998). Terdapat bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa untuk 

memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan gerak suatu obyek, para siswa 

membutuhkan  bantuan animasi yang relevan (Rieber, L., 1994, White, B. Y., 1984, Meyer, 
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R.E. and Anderson, R.B., 1992). Studi tentang penggunaan butir-butir soal dalam bentuk 

animasi untuk mengevaluasi pemahaman konsep fisika baru-baru ini telah dilakukan oleh 

Dancy, M., dan Beichner, R. (2006). Mereka menggunakan format tes ini untuk 

mengevaluasi pemahaman terhadap konsep gaya dan gerak. Untuk kepentingan tersebut, 

mereka telah mengubah sejumlah soal tentang gerak yang dikemas dalam format statis 

pada FCI (Force Concept Inventory) dengan format animasi.  Hasil studinya  menunjukkan 

bahwa dengan butir soal yang dikemas  dalam bentuk animasi, hasil tes pemahaman 

konsep gerak dapat meningkat dari sebelumnya.  

Pembiasan cahaya merupakan salah satu materi bahasan dalam mata pelajaran 

fisika. Peristiwa pembiasan menggambarkan perilaku penjalaran cahaya antara sebelum 

dan sesudah melewati bidang batas dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik 

(indeks bias). Jadi merupakan fenomena dinamik dari cahaya. Dalam format paper and 

pencil test, penjalaran cahaya biasanya digambarkan dengan jejak lintasan berupa garis 

statis. Nampaknya akan lebih menguntungkan jika gambar-gambar peristiwa pembiasan 

cahaya pada butir-butir soal tes pemahaman konsep pembiasan dikemas dalam bentuk 

animasi, sesuai dengan fenomena sesungguhnya. Dengan demikian dapat memperjelas 

maksud dari soal dan meminimalkan salah interpretasi.  

Makalah ini memaparkan hasil-hasil studi tentang penggunaan tes dengan format 

butir soal dalam bentuk animasi pada evaluasi pemahaman konsep pembiasan cahaya dan 

perbandingannya dengan tes dalam format soal statis (paper and pencil test). 

METODE 

 Studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh penggunaan 

butir-butir soal dalam bentuk animasi terhadap hasil tes pemahaman konsep pembiasan 

cahaya, jika dibandingkan dengan penggunaan butir-butir soal dalam bentuk paper and 

pencil test, serta mendapatkan gambaran tentang tanggapan siswa terhadap penggunaan 

butir-butir soal dalam bentuk animasi pada tes pemahaman konsep pembiasan cahaya. 

Sesuai  dengan tujuan tersebut, maka studi ini menggunakan metode eksperimen semu dan 

deskriptif. Metode eksperimen digunakan untuk menguji keandalan penggunaan butir-butir 

soal dalam bentuk animasi dalam meningkatkan hasil tes pemahaman konsep pembiasan 

cahaya, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tanggapan siswa 

terhadap penggunaan butir-butir soal dalam bentuk animasi tersebut. Desain penelitian yang 

digunakan adalah randomized control group posttest-only design yaitu pola penelitian yang 

dilaksanakan pada dua kelas, satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Sedangkan 
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metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap penggunaan 

tes  dengan butir soal dalam bentuk animasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh butir soal ter pemahaman konsep pembiasan cahaya  
                                     yang dikemas dalam format animasi 
 

Untuk kepentingan studi ini telah dikembangkan dua jenis instrumen pengumpul 

data, yaitu tes pemahaman konsep pembiasan cahaya dan angket tanggapan siswa atas 

penggunaan butir-butir soal dalam bentuk animasi. yang digunakan untuk mengukur 

pemahaman konsep pembiasan cahaya setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Tes 

pemahaman konsep disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. Tes 

pemahaman konsep untuk kelas eksperimen dikemas dengan butir soal dalam bentuk 

animasi sedangkan untuk kelas kontrol butir soal dikemas dalam bentuk paper and pencil 

test. Animasi yang ditampilkan pada setiap alternatif jawaban soal dalam butir soal dalam 

bentuk animasi, digunakan sebagai pengganti gambar statis dalam butir-butir soal dalam 

bentuk  paper and pencil test untuk kelas kontrol.  Pembuatan gambar-gambar animasi pada 

butir soal dalam bentuk animasi dilakukan dengan menggunakan software Macromedia 

Flash. Jumlah butir soal yang digunakan baik pada format animasi maupun format statis 

(paper and pencil) adalah sebanyak 26 butir, yang mencakup label-label  konsep Hukum 

Snellius, lensa cekung dan lensa cembung. Contoh butir soal dalam bentuk animasi 

ditunjukkan pada Gambar 1. Angket digunakan untuk menjaring tanggapan siswa terhadap 

penggunaan butir-butir soal dalam bentuk animasi dalam tes pemahaman konsep 

pembiasan cahaya. Angket ini menggunakan skala sikap, setiap siswa diminta untuk 

memberikan tanggapan terhadap stiap butir pernyataan dengan tanggapan sangat setuju 
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(SS), Setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Untuk setiap pernyataan 

yang diajukan kemudian dihitung persentase tanggapan siswa. 

Yang menjadi subjek dalam studi ini adalah para siswa kelas X pada salah satu SMA 

Negeri di Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau. Sampel penelitian adalah dua kelas yang  

dipilih secara acak per kelas dari total tujuh kelas yang ada, yaitu kelas X-2 dengan jumlah 

siswa sebanyak 43 orang sebagai kelas  eksperimen dan kelas X-1 dengan jumlah siswa 

sebanyak 42 orang sebagai kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 

tahun pelajaran 2008/2009. Pada kedua kelas dilakukan proses pembelajaran pembiasan 

cahaya dengan model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran inkuiri, setelah 

itu pada kedua kelas dilakukan tes pemahaman konsep pembiasan cahaya. Format butir 

soal yang diberikan pada kelas eksperimen berbeda dengan yang diberikan pada kelas 

kontrol, tetapi kontennya sama. Pada kelas eksperimen dilakukan tes dengan menggunakan 

butir soal dalam bentuk animasi sedangkan pada kelas kontrol dilakukan tes dengan 

menggunakan butir soal dalam bentuk paper and pencil test. Untuk menjaring tanggapan 

siswa terhadap penggunaan butir soal dalam bentuk animasi pada tes pemahaman konsep 

pembiasan, dilakukan penyebaran angket pada kelas eksperimen. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil tes pemahaman konsep pembiasan cahaya 

 Gambar 2 menunjukkan diagram perbandingan persentase skor rata-rata  posttest 

pemahaman konsep pembiasan cahaya antara siswa yang mendapatkan soal-soal dalam 

bentuk animasi dan siswa yang mendapatkan soal-soal dalam bentuk paper and pencil test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Persentase skor rata-rata  posttest pemahaman konsep 

                                      kelas eksperimen dan kelas kontrol 
Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase skor rata-rata  posttest 

pemahaman konsep siswa kelas eksperimen sebesar 74% dari skor ideal, sementara 
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persentase skor rata-rata  posttest pemahaman konsep siswa kelas kontrol sebesar 31% 

dari skor ideal. Hasil uji statistik dengan menggunakan Independent Samples Test  

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor tes 

pemahaman konsep antara siswa yang  mendapatkan asesmen dalam bentuk animasi 

dengan siswa yang mendapatkan asesmen dalam bentuk paper and  pencil test.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes pemahaman konsep siswa yang mendapatkan butir 

soal dalam bentuk animasi secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata skor hasil tes siswa 

yang mendapatkan butir soal dalam bentuk paper and  pencil test.  Hasil ini sejalan dengan 

hasil yang diperoleh oleh Dancy, M., dan Beichner, R. (2006), dalam penelitiannya tentang 

penggunaan tes dengan formas soal animasi dalam mengevaluasi pemahaman siswa 

terhadap konsep gaya dan gerak. Hasil studinya  menunjukkan bahwa dengan butir soal 

yang dikemas  dalam bentuk animasi, hasil tes pemahaman konsep gerak dapat lebih 

meningkat dibanding penggunaan tes dengan format soal statis. 

  

Gambar 3.  Skor rata-rata  hasil tes pemahaman masing-masing label konsep  
               Hukum Snellius, lensa cekung dan lensa cembung untuk kelas  

                                eksperimen dan kelas kontrol 
 

Skor rata-rata hasil tes pemahaman label konsep Hukum Snellius untuk kelas 

eksperimen sebesar 77% sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 29% dari skor ideal. Skor 

rata-rata hasil tes pemahaman label konsep lensa cembung untuk kelas eksperimen 

sebesar 72% sedangkan  untuk kelas kontrol sebesar 37% dari skor ideal. Dan skor rata-
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rata hasil tes pemahaman label konsep lensa cekung untuk kelas eksperimen sebesar 70% 

sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 27% dari skor ideal. Menunjukkan bahwa 

persentase rata-rata skor hasil tes pemahaman pada setiap label konsep, siswa yang 

mendapatkan tes  dengan soal dalam bentuk animasi selalu lebih tinggi dari siswa yang 

mendapatkan tes dengan soal dalam bentuk paper and pencil test. 

Tanggapan siswa terhadap tes dengan butir soal dalam bentuk animasi  

Tanggapan terhadap penggunaan soal-soal dalam bentuk animasi dan dampaknya 

yang dirasakan siswa, dijaring melalui penyebaran angket. Hasil tanggapan siswa terhadap 

beberapa pernyataan yang diajukan dalam angket dapat dilihat pada Tabel 1.   

Tabel 1.  Tanggapan siswa terhadap dampak penggunaan butir soal dalam bentuk animasi 
 

No Indikator 
Persentase  
Siswa (%) 

1 Dengan format tes dalam bentuk animasi dapat membuat saya 
lebih memahami maksud dan persoalan yang ditanyakan pada 
setiap soal. 

83 

2 Dengan format soal dalam bentuk animasi, proses penjalaran sinar 
pada peristiwa pembiasan cahaya dapat dilihat dengan jelas, 
sehingga membantu saya dalam menentukan jawaban soal yang 
tepat. 

87 

3 Dengan format soal dalam bentuk animasi, proses penjalaran 
sinar-sinar dalam proses pembentukan bayangan benda pada 
peristiwa pembiasan dapat dilihat dengan jelas, sehingga 
membantu saya dalam menentukan jawaban soal yang tepat. 

84 

  

Sebagian besar (83%) siswa merasakan bahwa format soal dalam bentuk animasi 

dapat membuat mereka lebih memahami maksud dari persoalan yang disajikan pada setiap 

item soal. Sebagian besar (87 %) siswa merasakan bahwa dengan format soal dalam 

bentuk animasi, proses penjalaran sinar pada peristiwa pembiasan dapat divisualkan, 

sehingga sangat membantu siswa dalam menentukan jawaban soal yang tepat. Sebagian 

besar (84 %) siswa merasakan bahwa dengan format soal dalam bentuk animasi, penjalaran 

sinar-sinar dalam proses pembentukan bayangan benda pada peristiwa pembiasan dapat 

divisualkan, sehingga sangat membantu siswa dalam menentukan jawaban soal yang tepat.  

Tanggapan-tanggapan ini menunjukkan bahwa dengan format soal dalam bentuk 

animasi dapat membantu siswa dalam memahami  maksud dari persoalan yang disajikan 
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pada setiap item soal, serta dapat lebih memvisualkan proses penjalaran sinar dan proses 

pembentukan bayangan benda pada peristiwa pembiasan, sehingga sangat membantu 

siswa dalam menentukan jawaban soal yang tepat. Dengan demikian dapat dimengerti jika 

hasil tes pemahaman konsep pembiasan cahaya dapat lebih ditingkatkan dengan 

menggunakan format tes dengan soal dalam bentuk animasi. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas,  dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan butir-butir soal dalam bentuk animasi secara signifikan 

dapat lebih meningkatkan hasil tes pemahaman konsep pebiasan cahaya dibanding 

penggunaan betir-butir soal dalam bentuk  paper and pencil test. Kecenderungan ini terjadi 

pada setiap label konsep pembiasan cahaya yang diujikan. Hal ini dimungkinkan karena 

dengan butir-butir soal dalam bentuk animasi dapat mempertegas maksud persoalan yang 

dimaksudkan dalam soal, dan dapat memvisualkan penjalaran sinar-sinar baik pada proses 

pembiasan cahaya maupun pada proses pembentukan bayangan benda, sebagaimana 

yang dirasakan siswa.  

Daftar Pustaka 

Beichner, R., (1966) Impact of Video Motion Analysis on Kinematics Graph Interpretation 
Skills, Am. J. Phys. 64, 1271 

Dancy. M. H. dan Beichner. R. (2006). Impact of animation on assessment of conceptual 
understanding in physics. The American Physical Society. 2,010104(7). 

Mayer, R. E., Anderson, R. B., (1992) The Instructive Animation : Helping Students Build 
Cnnections Between Words and Pictures in Multimedia Learning, J. PEduc. 
Psychol. 84, 444 

Rieber, L., (1994) Computers, Graphics, & Learning (Wm. C. Brown Comunications, 
Dubuque, IA) 

Titus, A., (1998) Dissertation, North Carolina State University 

White, B. Y., (1984) Designing Computer Games to Help Physics Students Understand 
Newton‘s Laws of Motion, Cogn. Instruct. 1, 69 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

328 

 

Physics Learning Urgency That Integrate Value Islam 
 
 
Chaerul Rochman1 and Agus Setiawan2 

1Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung 
2Science Education Program Graduate School of Indonesia University of  Education 
                  
Abstract: Physics teacher competence at Higher Education of Islamic Religion (PTAI) which 
carries out learning and teaching programe besides having main ability in physics and 
physics learning is also required to integrate religious value on the learning. This study is 
aimed to desribe the value, and the urgency of integrating Islamic value in the lesson and 
the planning of physics learning. This descriptive study is conducted to 37 physics teacher 
candidate student and 18 lecturer at PTAI. This research uses the Descriptive method which 
applies the instrument of enquette and interview as a means of data compiler. The result 
showed that the learning of physics which is integrating Islamic value is assumed very 
important by most PTAI (95,9) lecturers. The form of integration of Islamic value at the 
learning of physics is done by the way of adding some descriptions to the Islamic value at 
physics lesson and document of physics applying learning. The understanding for the 
importance of Islamic value at Physics learning is shown by the students competence and 
relevance description in narrating the Islamic values formula and components of  Physics 
learning implementation ( RPP). 
 
Keywords:  Islamic value, physics study, and integration  
 
Pendahuluan 

 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) 

penyelenggara Program kependidikan dibekali pengetahuan dan keterampilan melalui 

beberapa rumpun mata kuliah, antara lain rumpun bidang keilmuan fisika, paedagogik, 

pengayaan, dan keagamaan. Mata kuliah rumpun keagamaan yang berjumlah lebih kurang 

20 SKS diberikan sebagai ciri khas dari lulusan PTAI. Ciri khas ini sekaligus merupakan 

implementasi dari visi PTAI ―Wahyu Memandu Ilmu‖. Salah satu inti implementasi wahyu 

memandu ilmu adalah upaya mengintegrasikan nilai-nilai Agama Islam dalam bidang 

keilmuan, termasuk kompetensi kependidikan. Visi PTAI ini diharapkan menciptakan lulusan 

PTAI yang memiliki kompetensi utama profesi dan kompetensi khas keagamaan yang 

memadai. Lulusan yang memiliki kompetensi khas keagamaan antara ditandai dengan 

kemampuannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Agama Islam. 

Berdasarkan informasi dari lapangan (wawancara dan observasi) para tenaga pendidik 

maupun mahasiswa PTAI belum memiliki pemahaman terhadap nilai Agama Islam, urgensi 

mengintegrasikan nilai Agama Islam dalam suatu pembelajaran, maupun model untuk 

mengimplementasikan wahyu memandu ilmu itu dalam bentuk yang lebih praktis. Muncul 

pertanyaan bagaimana nilai Agama Islam dan urgensinya pada pembelajaran sebagai 

implementasi visi wahyu memandu ilmu dalam bentuk yang lebih nyata. 
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Penerapan nilai Agama Islam pada proses pembelajaran mestinya diawali dengan 

pemahaman dari peserta didik (mahasiswa) maupun tenaga pendidik terhadap konsep nilai 

Agama Islam, integrasi nilai Agama Islam dalam pembelajaran. Penerapan nuansa nilai 

Agama Islam menjadi penting bagi PTAI. Program ini dapat menunjang pembentukkan 

akhlak mulia pada para peserta didik (Tisnahada, 2006: 1). Pembentukan akhlak mulia tidak 

lain sebagai bagian dari tujuan pembelajaran pada ranah afektif (moral, nilai keagamaan). 

Sebagaimana disimpulkan oleh Jumsai (2008: 41) bahwa proses pembelajaran terpadu 

terintegrasi antara konsep dan aplikasi nilai dapat meningkatkan kebermaknaan bagi 

kehidupan seseorang. Demikian pula Suroso (2008: 23) dan Dwikomentari (2005: 76) 

menyatakan bahwa nilai spiritual atau nilai Agama merupakan salah satu kompetensi 

seorang tenaga pendidik. Kompetensi ini perlu dimiliki oleh tenaga pendidik maupun peserta 

didik agar mereka lebih memahami keutamaan dan kemanfaat materi bidang studi bagi 

kehidupan.  

Namun saat ini penetapan tujuan pembelajaran yang terkait dengan ranah moral dan 

nilai tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit pada dokumen perencanaan pembelajaran. 

Akibatnya para pendidik tidak menyampaikan materi dan proses pembelajaran yang 

memiliki nuansa nilai Agama Islam. Dari wawancara dan observasi terhadap mahasiswa 

Prodi Pendidikan Fisika dan beberapa orang Dosen pada PTAI penyelenggara program 

kependidikan diperoleh informasi bahwa mereka belum dapat mengimplementasikan 

pembelajaran yang bernuansa nilai Agama Islam. Sulitnya pelaksanaan tersebut 

dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai dan indikator nilai Agama Islam 

dalam pembelajaran.  

Untuk membantu mengatasi masalah kesulitan tenaga pendidik dan peserta didik dalam 

mengimtegrasikan nilai Agama Islam  dalam pembelajaran, diperlukan kajian terhadap nilai 

Agama Islam, integrasi nilai Agama Islam dalam pembelajaran. 

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai Agama Islam, integrasi nilai agama 

Islam, urgensinya dalam pembelajaran Fisika, dan kemampuan mengintegrasikan nilai 

Agama Islam  mahasiswa pada PTAI penyelenggara program kependidikan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah 37 

orang mahasiswa calon guru fisika dan 18 orang tenaga pendidik pada sebuah PTAI 

penyelenggara program kependidikan di Jawa Barat.  
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Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif. Studi ini mengungkapkan hasil 

kajian pustaka dan survey lapangan. Kajian pustaka mengungkapkan beberapa informasi 

tentang nilai agama dan nilai fisika serta hasil penelitian yang terkait. Survey lapangan 

mengungkap tentang pemahaman mahasiswa calon guru Fisika dan tenaga pendidik 

terhadap urgensi nilai Agama Islam, integrasi nilai Agama Islam dalam pembelajaran. 

Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan secara komprehensif referensi yang 

memberikan gambaran tentang nilai Agama Islam. Urgensi Integrasi nilai Agama Islam pada 

pembelajaran diperoleh dengan wawancara dibantu oleh pedoman wawancara dan daftar 

isian (angket).  Data-data kuantitatif diolah dan dianalisis secara sederhana dengan 

menggunakan perhitungan statistik sederhana (Sugiyono, 2008: 38).  Hal analisis disajikan 

dalam bentuk tabel dan gambar.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Nilai Agama Islam dan nilai fisika (sains) merupakan dua nilai yang bersumber dari yang 

satu, yaitu Nilai Illahiyah. Kedua nilai ini secara konsepsional penting dikuasasi dan dimiliki 

khususnya oleh tenaga pendidik. Penguasaan konsep nilai Agama Islam dan integrasi nilai 

Agama Islam pada  pembelajaran dapat digunakan sebagai dasar implementasi nilai Agama 

Islam dalam pembelajaran. 

Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap 18 orang tenaga pendidik PTAI 

penyelenggara program kependidikan menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya (95,9%) 

menyatakan perlu integrasi nilai Agama Islam dalam materi pembelajaran dan 

mengimplementasikannya dalam aktivitas proses pembelajaran. Integrasi nilai Agama Islam 

terjadi pada visi, misi PTAI, dokumen perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, 

dibutuhkan oleh lulusan, kualitas lulusan, dan bahan pembelajaran.  

Tenaga pendidik mengatakan bahwa pemahaman terhadap nilai Agama Islam perlu 

diawali dengan pemahaman visi dan misi PTAI. Seluruh tenaga pendidik yang menjadi 

responden menyatakan bahwa  kemampuan mengintegrasikan nilai Agama Islam ini 

dibutuhkan oleh mahasiswa calon guru dan civitas akademika PTAI. 

Tanggapan tenaga pendidik diarahkan pada urgensi penerapan nilai Agama Islam. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka diolah secara sederhana dan disajikan 

sebagaimana tabel berikut. 
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TABEL 1:  Tanggapan Dosen Terhadap Urgensi Integrasi Nilai Agama Islam Dalam 
Pembelajaran (N=18) 

No Komponen N % 

1 Pentingnya Visi tentang integrasi nilai Agama Islam pada bidang 
keahliannya dan implementasi dalam aktivitas civitas akademika 

18 100 

2 Pentingnya nilai Agama dalam dokumen perencanaan perkuliahan 
secara eksplisit 

16 87,5 

3 Pentingnya dirumuskan dan dilakukan integrasi agama dalam proses 
pembelajaran 

17 96 

4 Penting menumbuhkan minat mahasiswa dalam integrasi nilai Agama 
Islam dan dilakukan dalam proses pembelajaran 

18 100 

5 Kemampuan Integrasi nilai Agama Islam dibutuhkan oleh lulusan PTAI 
Agama Islam 

18 100 

6 Kemampuan Integrasi nilai Agama Islam dapat meningkatkan kualitas 
lulusan PTAI Agama Islam 

18 100 

7 Mahasiswa dan bahan praktis dua komponen untuk integrasi nilai 
Agama Islam dibutuhkan pada proses pembelajaran 

16 87,5 

  17,3 95,9 

Sumber : Dokumen hasil wawancara (chaerul, 2008) 
 

Model integrasi nilai Agama Islam dalam pembelajaran melibatkan tujuh nilai utama. 

Materi dan proses pembelajaran Fisika yang mengintegrasikan nilai agama Islam 

diharapkan dapat berdampak positif terhadap peserta didik. Beberapa dampak positif yang 

diharapkan dapat tumbuh pada peserta didik melalui materi dan proses pembelajaran Fisika, 

antara lain ; (1)  bekerja dan belajar sepenuh hati, dengan mengerahkan semua potensi 

yang ada, (2) mengutamakan musyawarah dan kerjasama sebagai inti ajaran Islam, (3) 

berhati-hati dalam bertindak dan bertanggung jawab, (4) mengupayakan kejujuran dan 

berfikir jernih, (5) menampakan selalu cinta persaudaraan, (6) memperkuat persatuannya, 

dan (7) bersikap arif dalam bertindak dan memilih, (8) bersikap disiplin dan bersungguh-

sungguh, (8) mampu bersikap visioner, (9) menempatkan sesuatu menurut keadaan dan 

musim secara adil, dan (10) peduli terhadap lingkungan alam, (11) berorientasi kepada 

kemakmuran, dan (12) bersikap hati-hati dan penuh perhitungan menekankan pada berfikir 

kritis dan kreatif. 

Integrasi kedua nilai dibangun oleh tujuh nilai utama, yaitu nilai jujur, disiplin, adil, 

tanggung jawab, visioner, kerjasama dan peduli.  Gambar yang memperlihatkan rangkaian 

sintesis kesimpulan di atas  secara skematis seperti berikut ini. 
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     Gambar 1. Skema integrasi nilai Agama Islam 

Profil kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan nilai Agama Islam dalam 

pembelajaran Fisika diperoleh rata-rata untuk kemampuan mahasiswa dibanding 

pencapaian ideal dalam mengintegrasikan nilai Agama Islam pada materi Fisika sebesar 

16,89 (56,23%). Rencana pelaksanaan pembelajaran sebesar 19,95(66,5%). Kedua 

kemampuan mahasiswa calon guru di atas menunjukkan bahwa kualitas realtif penguasaan 

mahasiswa dalam mengintegrasikan nilai Agama Islam dalam materi dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran masih berada dalam tahap sedang (56,23% dan 66,5%).  

Apabila porsi kesesuaian rumusan komponen materi dan komponen RPP yang 

menggambarkan integrasi nilai Agama Islam mahasiswa pada materi dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dapat ditunjukkan sebagaimana tabel berikut ini.  

  

Nilai 

Illahiyah 
Nilai (Agama) 

Islam 
Nilai Fisika 

Nilai (Agama) Islam dan nilai Fisika 

yang terintegrasi dalam proses 

pembelajaran Fisika 

Tanggung jawab, Disiplin, Jujur, Adil, 

Kerjasama,Visioner, dan Peduli (Nilai 

Insaniyah/praktis) 
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TABEL 2. Porsi kesesuaian rumusan integrasi nilai Agama Islam pada materi Fisika dan 

RPP (N=37) 

Komponen Materi N Ya Komponen RPP N Ya 

Menguraikan konsep esensial 
fisika  

32 
 

86,5 Merumuskan tujuan 
pembelajaran  

32 
 

85,5 

Merumuskan nilai dasar pada 
konsep  

31 83,8 Menguraikan materi 
esensial  

33 89,2 

Merumuskan nilai-nilai dasar yang 
terkait ketika proses  

32 86,5 Merumuskan introduksi & 
eksplorasi  

30 81,1 

Merumuskan nilai-nilai dasar yang 
terkait dengan manfaat  

31 83,8 Merumuskan eksplanasi  32 86,5 

Merumuskan perilaku positif dan 
akhlak mulia  

28 75,7 Merumuskan elaborasi  28 75,7 

Memilih ayat Al Qur‘an yang 
terkait  

30 81,1 Merumuskan evaluasi  29 78,4 

Rata-rata 31 82,9 Rata-rata 31 82,9 

Sumber : Dokumen hasil wawancara (chaerul, 2008) 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan 

nilai Agama Islam dalam pembelajaran, antara lain: (1) konsep dan pemahaman integrasi 

nilai Agama Islam merupakan hal yang baru bagi mahasiswa, (2) kurangnya rujukan dan 

bahan yang benar-benar memberikan contoh integrasi nilai Agama Islam pada materi yang 

dikaji, (3) belum menjadikan isu integrasi nilai Agama Islam sebagai sesuatu yang sangat 

mendesak di kalangan mahasiswa, dan faktor-faktor lainnya.  

Berdasarkan penelusuran data dari mahasiswa dan dosen berkaitan implementasi 

integrasi nilai Agama Islam dalam pembelajaran Fisika antara lain: (1) merupakan ruang 

baru atau produk baru dari pembaharuan dalam bidang pembelajaran pada PTAI 

penyelenggaran program kependidikan yang berorientasi pada vis dan misi nilai Agama 

Islam sebagai karakteristik dan ciri khas, (2) Implementasi integrasi nilai Agama Islam dapat 

diterapkan dalam segala aktivitas civitas akademika sehingga secara bertahap dapat 

menjadi budaya akademik di lingkungan lembaga pendidikan, (3 Dirumuskannya secara 

eksplisit nilai agama Islam  dalam semua komponen progam perencanaan 

pembelajaran/perkuliahan Fisika mendorong untuk disusun suatu pedoman penyusunan 

program perencanaan pembelajaran yang lebih konkrit, (4) Minat mahasiswa terhadap 

integrasi nilai Agama Islam dalam proses pembelajaran/perkuliahan dapat terus ditingkatkan 

dengan cara memberikan sarana penunjang kegiatan berupa penambahan referensi dan 
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fasilitas lainnya yang berkaitan dengan nilai Agama Islam, (5) Keunggulan yang dimiliki oleh 

mahasiswa calon lulusan PTAI dalam mengintegrasikan nilai Agama Islam pada 

pembelajaran di sekolah dapat diikuti dengan penyusunan bahan ajar mata pelajaran/ 

bidang studi yang mencerminkan integrasi nilai Agama Islam,  

Diakuni oleh mahasiswa maupun dosen bahwa beberapa kelemahan integrasi nilai 

Agama Islam dalam pembelajaran antara lain: (1) terbatasnya kemampuan mahasiswa 

terhadap visi dan misi PTAI, (2) terbatasnya tenaga ahli yang dapat mengintegrasikan nilai 

Agama Islam dalam pembelajaran bidang studi, (3) belum adanya keseragaman 

pemahaman terhadap implementasi integrasi nilai Agama Islam, (4) belum tumbuhnya 

kesadaran bersama akan pentingnya pembelajaran yang mengintegrasikan nilai Agama 

Islam, dan (5) terbatasnya tenaga ahli yang dapat memiliki kemampuan dalam integrasi nilai 

Agama Islam dalam pembelajaran bidang studi. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa maupun dosen bersikap 

positif terhadap upaya mengintegrasikan nilai Agama Islam pada pembelajaran. Integrasi 

nilai-nilai Agama Islam dalam pembelajaran Fisika sangat penting dalam memberikan nilai 

tambah bagi PTAI penyelenggara program kependidikan yang memiliki visi dan misi ―wahyu 

memandu ilmu‖ agar lulusannya kompeten dalam mengembangkan keilmuan di bidang studi 

dan nilai-nilai Agama Islam. Komponen nilai Agama Islam yang diterapkan dalam penelitian 

ini terdiri dari nilai jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, visioner, kerjasama dan peduli.  

Kemampuan mahasiswa dalam mengintegasikan nilai Agama Islam pada pembelajaran 

Fisika terdiri dari kemampuan integrasi pada materi Fisika dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Kedua komponen yang menjadi ciri kemampuan  mahasiswa dalam 

mengintegrasikan nilai Agama Islam berada pada kualifikasi sedang (56,23% dan 66,5%).  
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Analysis of Correlational Study  among Students’ Physics Ability, Technological 

Literacy and Creativity on Basic Technology Education Program in Junior High 

School 

 

Didi T. Chandra and Nuryani Rustaman 
Indonesia University of Education 
 

Abstract: The relation between students physics skill, technological literacy and students‘ 

creativity on basic tecnology education program in junior high school was studied to analyze 

rationale about the importance of basic technology education as part of junior high school 

core curiculum. Effort in introducing technology through basic technology education to 

Indonesian young students as early as possible  through formal education has been 

structured and systematic, but has  not been explicitly as part of junior high school core 

curriculum. Type of constelation among students‘ physics ability, technological literacy and 

creativity was studied using Matching pretest-posttest control group design with path 

analysys. The study resulted in three pair rational relation among the three variables as 

follows. Firstly, both of path of technological literacy-physics ability and path of technological 

literacy- student‘s creativity in basic technology education learning process are not 

significant and  indirect effect. Secondly, path student‘s creativity and physics ability is 

causality correlation, significant path and a directly effect. And thirdly, path of physics ability 

and technological literacy is not significant and indirect effect. 

Keywords :  Basic technology education, Physics ability, Technological Literacy, creativity,  
         (junior high school students) 
 

Pendahuluan 

Pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

yang dapat meningkatkan sumber daya manusia agar siap memasuki era globalisasi, 

karena hanya bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul serta 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dapat berperan aktif di dunia 

internasional, bangsa yang lemah akan menjadi obyek dari bangsa lain serta perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Teknologi saat ini menjadi bagian dari kehidupan 

manusia dan pada tahun-tahun yang akan datang intensitas keterlibatan teknologi dalam 

kehidupan manusia akan semakin tinggi. Dengan demikian bangsa yang tidak 

mempersiapkan diri dengan baik akan tertinggal dan menjadi obyek bangsa lain yang 

menguasai teknologi. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah inovasi di bidang 

pendidikan formal dengan memperkenalkan kepada peserta didik sedini mungkin tentang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu dikembangkan program pendidikan 
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teknologi dalam kerangka permasalahan  sebagai berikut: (1) Iptek menjadi bagian utama 

dalam isi pembelajaran, dengan demikian pendidikan berperan sangat penting dalam 

pewarisan dan pengembangan Iptek, sehingga lembaga pendidikan, terutama jalur sekolah 

haruslah mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan Iptek tersebut, dengan 

demikian pengembangan pendidikan berorientasi teknologi merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar memilki  technological literacy. Kondisi 

ini menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh implementasi pendidikan teknologi dasar 

terhadap peningkatan kemampuan technological literacy siswa SMP. (2) Fisika adalah mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang Sekolah 

Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Mutu pendidikan fisika di Indonesia, ditinjau dari 

perolehan Nilai Ujian Nasional (NUN) masih memprihatinkan. Oleh karena itu pembelajaran 

fisika harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan ilmiah siswa. (3) Hakikat 

dan peranan Kreativitas dalam pendidikan adalah sebagai dimensi yang memberi ciri 

keunggulan bagi pertumbuhan diri yang sehat, efektif, dan produktif (Ruindungan, 1996), 

oleh karena itu perlu diupayakan pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada 

teknologi yang dapat merangsang dan meningkatkan kreatvitas siswa pada jenjang SMP.  

Dengan upaya memperkenalkan teknologi dalam proses pendidikan melalui pendidikan 

formal di sekolah perlu dikaji, dalam rangka mendalami kemungkinan penyertaan pendidikan 

teknologi, khususnya dalam pembelajaran fisika, terutama dalam hal; Pertama 

mengembangkan pembelajaran fisika bukan hanya sekedar pencapaian dalam konsep 

fisika, tetapi juga dalam technological literacy, dan kreativitas; mengembangkan 

pembelajaran PTD dalam pengkajian yang lebih komprehensif dan bersifat menyeluruh 

untuk pembuatan keputusan inherensi teknologi dalam pembelajaran; Kedua membentuk 

kesinambungan aplikasi teknologi dalam pembelajaran fisika; Ketiga memberikan 

pengalaman dengan arah proses pengetahuan dan konteks yang lebih luas dalam 

mengembangkan melek teknologi melalui pembelajaran fisika. 

Metode Penelitian. 

Penelitian yang dilaksanakan untuk mengkaji Kemampuan fisika, technological literacy, 

dan kreativitas dalam pembelajaran PTD dan dikembangkan dengan menggunakan 

kerangka pikir: Kemampuan fisika sangat bergantung atau ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang tepat, akan optimal apabila pembelajarannya lebih banyak melibatkan 

siswa dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitarnya sehingga selain 

mengembangkan kemampuan fisika juga dapat menjadikan siswa melek teknologi 
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(Technological literacy), dapat berpikir konvergen dan berpikir divergen, serta 

menumbuhkan kreativitas.  Kemampuan fisika dan kreativitas siswa memang merupakan 

dua parameter yang sulit ditentukan hubungan kausalitasnya.  Orang yang kreatif belum 

tentu mempunyai kemampuan fisika yang baik atau tinggi, begitu pula sebaliknya.  Namun, 

apabila orang yang dimaksud melek teknologi maka kreativitas yang muncul mendukung 

kemampuan fisika mereka. Hal tersebut diduga menjadi signifikan jika ada  peran dari 

pendidikan teknologi. 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, peneliti menduga ada konstelasi antara ketiga 

parameter kemampuan fisika, technological literacy, dan kreativitas siswa.  Konstelasi 

tersebut perlu di kaji untuk lebih meyakinkan hubungan ketiga parameter tersebut setelah 

diberikan pembelajaran PTD.  Konstelasi yang dibangun secara hipotetis adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

Gambar.1  Diagram Konstelasi Tiga  Parameter  Penelitian 

Konstelasi tersebut akan dikaji melalui penelitian ini, yaitu apakah terdapat jalur (path 

analysis) antar ketiga parameter tersebut.  Dari konstelasi ini, peneliti akan mengkaji 

signifikansi hubungan antar dua variabel yaitu melalui pembelajaran PTD. 

Desain penelitian yang digunakan pada tahap pelaksanaan adalah Matching pretest-

posttes control group design. Pada desain ini dipilih dua kelas dari dua sekolah menengah 

pertama (SMP) yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang dianggap sama, salah satu 

kesamaan tersebut adalah NUN siswa, sekolah yang pembelajaran PTD sebagai sekolah 

eksperimen. Pengaruh dari proses pembelajaran PTD ini akan dilihat dari tiga karakteristik 

(variabel) yaitu; Kemampuan Fisika, Technological Literacy, dan Kreativitas siswa.  

Instrumen Penelitian 

Data dalam penelitian ini dijaring menggunakan tiga perangkat alat tes, yaitu tes 

pemahaman Technological Litercy (TL), tes kemampuan Fisika (KF) dan tes Kreativitas 

siswa (KR), ketiga alat tes tersebut dipergunakan untuk mengambil data penelitian. Validitas 

dan reliabilitas instrumen merupakan aturan baku yang harus diperhatikan, karena data 

Kemampuan Fisika 

Tecnological Literacy 

Kreativitas Dalam Fisika 
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yang baik (sesungguhnya) hanya bisa diperoleh dari instrumen yang baik pula, sehingga 

untuk menjaga hal tersebut maka sebelum pengambilan data perlu dilakukan pengaturan 

dalam penyusunan instrumennya maupun pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 

tersebut. Uji coba instrumen diperlukan dalam rangka pengujian empiris dari alat ukur yang 

akan digunakan, karena berdasarkan data hasil uji coba tersebut maka pengujian validitas 

dan reliabilitas instrumen penelitian bisa dilaksanakan. 

Validitas Instrumen 

Dalam penelitian ini ada tiga alat tes maka dalam mengambil tes pembanding mesti 

dilakukan secara hati-hati, oleh karena itu untuk nilai tes kemampuan fisika dan pemahaman 

technological litercy dikorelasikan dengan nilai tes Sumatif Fisika, sedangkan nilai tes 

kreativitas siswa dikorelasikan dengan nilai praktikum Fisika. 

Hasil perhitungan statistik (korelasi) dari data uji coba Technological Literacy dan 

Kemampuan Fisika melalui pembelajaran PTD dengan nilai tes Sumatif mata pelajaran 

Fisika diperoleh thitung TL=5.88 dan thitung KF=2.61 sedangkan nilai ttabel dapat diperoleh dari 

tabel t sebagai berikut: t0,95(30) = 1,70, dan t0,95(40) = 1,68, maka  t0,95(36) = 1,69, dengan 

demikian thitung> ttabel baik pada TL maupun KF dengan demikian bahwa instrumen tes 

Technological Literacy dan Kemampuan Fisika yang akan digunakan dalam penelitian ini 

termasuk instrumen yang valid, dengan tingkat validitas instrumen tes Technological 

Literacy  tergolong tinggi, sedangkan validitas Kemampuan Fisika tergolong sangat tinggi.  

Perhitungan koefisien korelasi untuk  kreativitas siswa dengan nilai tes ujian praktikum 

siswa.  Hasil perhitungan adalah thitung = 2.62 dan nilai ttabel dapat diperoleh dari t tabel 

sebagai berikut. t0,95(30) = 1,70, dan t0,95(40) = 1,68, maka  t0,95(36) = 1,69. Dengan demikian 

thitung > ttabel, sehingga instrumen tes Kreativitas siswa tergolong instrumen yang valid dan 

validitasnya tergolong sedang. 

Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen diuji secara internal dengan menganalisis konsistensi instrumen 

pada dua kelompok penelitian (Sugiyono 2002).  Uji coba instrumen dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan Skala 

Alpha, diperoleh nilai r =  0,6617 dan untuk n = 38 dan α = 5 %, diperoleh r tabel = 0,388, 

hasilnya r hitung > r tabel, dengan demikian instrumen penelitian reliabel.  
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Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian untuk menguji pengaruh model pembelajaran PTD dalam 

mengembangkan  kemampuan fisika, technological literacy, dan kreativitas siswa dilakukan 

dengan mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran  antara lain: Silabus, Rencana 

Pengembangan Pembelajaran (RPP), Skenario, dan modul pembelajaran PTD dengan 

materi teknologi yang sesuai dengan substansi fisika kelas 3 SMP Semester-1, yaitu: Listrik 

Dinamis. Bersamaan dengan pengembangan perangkat pembelajaran, disusun pula 

instrument penelitian yang mencakup instrument pre tes dan pos tes untuk subtansi 

kemampuan fisika, technologycal literacy, dan kreativitas fisika. 

Setelah dilakukan pre tes, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran PTD 

materi Rangkaian Listrik Rumah Tangga di kelas-3 semester-1. Bersamaan dengan 

pelaksanaan  pembelajaran tersebut proses pengambilan data juga dilaksanakan, 

khususnya yang berhubungan dengan kemampuan fisika. Pengambilan data melalui pos tes 

dilakukan setelah akhir pelaksanaan pembelajaran PTD. Ketiga tes (kemampuan fisika, 

technologycal literacy, dan kreativitas fisika) diberikan pada kelas eksperimen. Pengolahan, 

analisis data, dan uji efektifitas perbedaan dan uji hubungan (path analisis) dilakukan 

setelah semua data terkumpul. Alur penelitian secara lengkap diperlihatkan oleh gambar-2. 
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DIAGRAM ALUR OPERASIONALISASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diuji dalam penelitian ini berupa gain yang ternormalisari mengingat dalam 

penelitian ini berkaitan dengan masalah efektivitas sebuah perlakuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh pembelajaran PTD terhadap tiga parameter yaitu; pemahaman 

Technological Literacy (TL), kemampuan Fisika (KF) dan kreativitas siswa (KR), serta di kaji 

bagaimana konstelasi dari ketiga parameter tersebut dengan menggunakan Analisa Jalur 

(path analisys) dengan skema sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2  Diagram Alur Penelitian 

 

Pre dan pos tes 

Kemampuan 

Kreativitas 

Technologycal 

literacy 

Pengolahan dan Analisis Data 

Konstelasi hubungan 

Uji efektifitas hubungan 

Kajian thp pengalaman 

empirik lapangan 

Pembelajaran 

Fisika SMP 

Pembelajaran PTD 

SMP 
Data empirik 

lapangan 

SK-KD Mapel 

IPA (Fisika) 

SMP 

SK-KD 

Kurikulum 

PTD SMP 
 Kemampuan fisika 
 Technological literacy 
 Kreativitas fisika 

Pengembanga 

perangkat 

pembelajaran 

Pengembangan 

Insytrumen penelitian 

Silabus 

RPP 

Skenario 

Modul 

Uji Empirik 

Uji Validitas Logis 

Pembelajaran 

PTD 

Kemampuan 

Fisika 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema tersebut menunjukkan bahwa X1 dan X2 merupakan variabel bebas  untuk  X3, X1 

dan X2 disebut variabel eksogenus, artinya: X1 tidak disebabkan oleh X2, demikian juga 

sebaliknya X2 tidak disebabkan oleh X1 serta X1 dan X2 hanya tergantung pada faktor diluar 

model ( ). rij adalah koefesien korelasi antara variabel i dan variabel j, contoh: r12 artinya 

koefesien korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 dan ij adalah koefesien jalur antara 

variabel i dan variabel j,  

 

Hasil dan Pembahasan  

Deskripsi statistik hasil pengolahan data penelitian berupa parameter statistik hasil 

analisa  skor pre tes dan pos tes dari ketiga parameter yaitu: kemampuan fisika, 

technological literacy, dan kreativitas siswa dapat dilihat pada tabel-1 

 

Tabel-1   Karakteristik Data Gain Ternormalisasi Pembelajaran PTD 

No Data  
PTD 

 TL KF KR 

1 Max 0,8 0,88 0,71 

2 Min -0,33 -0,01 -0,4 

3 Mean 0,44 0,52 0,33 

r23 

r13 

r12 
32 

31 

21 

X1 

X3 

X2 r2

3 
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4 SD 0,25 0,26 0,26 

 

Hasil perhitungan statistik yang mengambarkan karaktersitik pembelajaran PTD diperoleh 

dengan melihat hubungan antara masing-masing paremater tersebut. Hal yang akan 

digunakan untuk melakukan hubungan  tersebut adalah koefisien jalur ( ) yang melupakan 

Standardized Coeffisiens (Beta) yang berasal dari tabel Coeffisiens untuk setiap 

parameternya, sedangkan koefisien korelasi (r) adalah Pearson correlation.  

 
1. Technlogical Literacy sebagai variable terikat 
 

Technological literacy sebagai parameter yang dipengaruhi oleh parameter kemampuan 

fisika dan kreativitas, koefisien jalur ( 1) untuk jalur kemampuan fisika terhadap 

technological literacy adalah -0.85 dan koefisien korelasi nya adalah r1 = -0.082. Sedangkan 

untuk jalur kreativitas siswa terhadap  technological literacy ( 2) adalah 0.018, koefiesien 

korelasi nya adalah 0.005.  

Memperhatikan hasil perhitungan bahwa koefisien jalur hubungan kemampuan fisika 

terhadap technological literacy 1 = -0,085 dan koefisien korelasi nya adalah  r1 = -0,082. 

Nilai 1 dibandingkan dengan taraf signifikansi (0.05) ternyata 1 < 0.05 dengan demikain 

jalur kemampuan fisika terhadap technological literacy tidak signifikan, sedangkan nilai 

kooefisien jalur dibandingkan dengan nilai koefisien korelasinya ternyata harga 1 < r1 

sehingga korelasi antara  kemampuan fisika dengan technological literacy disebabkan oleh 

efek tidak langsung. 

Untuk hubungan antara kreativitas siswa dengan technological literacy, dari 

perhitungan diperoleh informasi bahwa koefisien jalur kreativitas siswa terhadap 

technological literacy adalah 2 = 0.104 dan koefisien korelasinya r2 = 0.005. Nilai  2 

dibandingkan dengan taraf signifikansinya (0.05)  ternyata bahwa 2 > 0.05 dengan demikian 

jalur kreativitas siswa terhadap technological literacy signifikan, sedangkan jika koefisien 

jalur dibandingkan terhadap koefisien korelasinya ternyata harga 2 > r2 dengan demikian  

korelasi antara kreativitas siswa dengan technological litercy disebabkan oleh efek 

langsung.  
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2. Kemampuan fisika sebagai variable terikat 

Dengan memandang bahwa kemampuan fisika sebagai parameter yang dipengaruhi 

oleh parameter kreativitas siswa dan technological literacy, koefisien jalur ( 1) untuk jalur 

kreativitas siswa terhadap kemampuan fisika adalah 0.147 dan koefisien korelasi nya adalah 

r1 = 0.146. Sedangkan untuk jalur technological literacy ( 2) terhadap kemampuan fisika 

adalah -0.083, koefiesien korelasi adalah -0.082.  

 
Memperhatikan hasil perhitungan bahwa koefisien jalur hubungan Kreativitas 

terhadap Kemampuan fisika 1 = 0.147 dan koefisien korelasi nya adalah  r1 = 0.146. Nilai 1 

dibandingkan dengan taraf signifikansi (0.05) ternyata 1 > 0.05 dengan demikain jalur 

kreativitas siswa terhadap kemampuan fisika signifikan, sedangkan nilai koefisien jalur 

dibandingkan dengan nilai koefisien korelasinya ternyata harga 1 > r1 sehingga korelasi 

antara  kreativitas siswa dengan kemampuan fisika disebabkan oleh efek langsung. 

Untuk hubungan antara technological literacy dengan kemampuan fisika, dari 

perhitungan diperoleh informasi bahwa koefisien jalur technological literacy terhadap 

kemampuan fisika adalah 2 = -0.083 dan koefisien korelasinya r2 = -0.082. Nilai  2 

dibandingkan dengan taraf signikansinya (0.05)  ternyata bahwa 2 < 0.05 dengan demikian 

jalur kreativitas siswa terhadap technological literacy tidak signifikan, sedangkan koefisien 

jalur dibandingkan terhadap koefisien korelasinya ternyata harga 2 < r2 dengan demikian  

korelasi antara technological litercy terhadap kemampuan fisika disebabkan oleh efek tidak 

langsung. 

 
3. Kreativitas siswa sebagai variable terikat 
 

Dengan memandang bahwa kreativitas siswa sebagai parameter yang dipengaruhi oleh 

parameter technological literacy dan kemampuan fisika, koefisien jalur ( 1) untuk jalur 

technological literacy terhadap kreativitas siswa adalah 0.017 dan koefisien korelasi nya 

adalah r1 = 0.005. Sedangkan untuk jalur kemampuan fisika ( 2) terhadap kreativitas siswa 

adalah 0.148, koefiesien korelasi nya adalah 0.146.  

 
Memperhatikan hasil perhitungan bahwa koefisien jalur hubungan technological literacy 

terhadap kreativitas siswa 1 = 0.017 dan koefisien korelasi nya adalah  r1 = 0.005. Nilai 1 

dibandingkan dengan taraf signifikansi (0.05) ternyata 1 < 0.05 dengan demikain jalur 

technological literacy terhadap kreativitas siswa tidak signifikan, sedangkan nilai koefisien 
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jalur dibandingkan dengan nilai koefisien korelasinya ternyata harga 1 > r1 sehingga 

korelasi antara  kreativitas siswa dengan kemampuan fisika disebabkan oleh efek langsung. 

Untuk hubungan antara kemampuan fisika dengan kreativitas siswa, dari perhitungan 

diperoleh informasi bahwa koefisien jalur kemampuan fisika terhadap kreativitas siswa 

adalah 2 = 0.148 dan koefisien korelasinya r2 = 0.146. Nilai  2 dibandingkan dengan taraf 

signikansinya (0.05)  ternyata bahwa 2 > 0.05 dengan demikian jalur kemampuan fisika 

terhadap kreativitas siswa adalah signifikan, sedangkan koefisien jalur dibandingkan 

terhadap koefisien korelasinya ternyata harga 2 > r2 dengan demikian  korelasi antara 

kemampuan fisika terhadap kreativitas siswa disebabkan oleh efek langsung 

Setelah mengkaji hubungan masing-masing variabel dalam pembelajaran PTD, hasil ini 

menemukan bahwa antara ketiga variabel terdapat antara technological literacy, 

kemampuan fisika, dan kreativitas siswa ditunjukkan dalam tabel-2. Hal ini menggambarkan 

karakteristik pembelajaran fisika.  

Koefisien regresi ( ) menggambarkan koefisien jalur untuk masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikatnya, sedangkan koefisien korelasi (r) menggambarkan 

digambarkan hubungan antara masing-masing varibel. Dengan membandingkan masing-

masing koefisien regresi dengan batas siginifikansi yaitu 0.05, diperoleh apakah masing-

masing jalur itu significan atau tidak, sedangkan dengan membandikan antara koefisien 

regresi dengan koefisien korelasi akan diperoleh hubungan kedua variabel tersebut 

merupakan efek langsung atau tidak langsung. 
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Tabel-2.  Karakteristik Pembelajaran Fisika Melalui PTD 

Pembelajaran Fisika Melalui PTD 

Variabel 
Terikat 

Variabel Bebas 
Koefisien 

Regresi ( ) 
Interpretasi 

Technologic
al Literacy 

Kemampuan 
Fisika 

1 = -0.085 
 r1 = -0.082 

Variabel bebas 
bersama = 0.084 

1 < 0.05 Tidak Signifikan 

1 < r1 Efek tidak langsung 

Kreativitas 
siswa 

2 = 0.104  
 r2 = 0.005 

 

2> 0.05 Signifikan 

 2 > r2 Efek langsung 

Kemampuan 
Fisika 

Kreativitas 
siswa 

1 = 0.149 
r1  = 0.146 

0.168 

1 > 0.05 Signifikan 

1 >  r1 Efek langsung 

Technological 
literacy 

2 = - 0.088 
r2  = - 0.082 

 

2 < 0.05 Tidak Siginikan 

2 < r2 Efek tidak langsung 

Kreativitas 
Siswa 

Technological 
literacy 

1 = 0.018 
r1  = 0.005 

0.147 

1 > 0.05 Tidak signifikan 

1 >  r1 efek langsung 

Kemampuan 
Fisika 

2 = 0.148 
r2  = 0.146 

 

2 > 0.05 Signifikan 

2 > r2 Efek langsung 

 

Untuk pembelajaran PTD dari tabel-2 diatas konstelasi ketiga variabel technological 

literacy, kreativitas siswa dan kemampuan fisika menghasilkan hubungan yang 

rasional. Dari ketiga pasangan kemungkinan hubungan tersebut, jalur technological 

literacy-kemampuan fisika dan jalur technological literacy-kreativitas tidak significan 

dan merupakan efek tidak langsung, jalur kreativitas siswa dengan kemampuan 

fisika hubungannya bolak-balik dan merupakan jalur yang signifikan dan merupakan 

efek langsung, sedangkan jalur kemampuan fisika tidak significan dan merupakan 

efek tidak langsung terhadap technological literacy. 
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Kesimpulan 

 Hubungan ketiga variabel technological literacy, kreativitas siswa dan kemampuan fisika 

dalam pembelajaran PTD menghasilkan hubungan yang rasional. Dari ketiga pasangan 

kemungkinan hubungan tersebut, jalur technological literacy-kemampuan fisika dan jalur 

technological literacy-kreativitas tidak signifikan dan merupakan efek tidak langsung, jalur 

kreativitas siswa dengan kemampuan fisika hubungannya bolak-balik dan merupakan jalur 

yang signifikan dan merupakan efek langsung, sedangkan jalur kemampuan fisika tidak 

signifikan dan merupakan efek tidak langsung terhadap technological literacy. 

 Dengan demikian secara rasional terlihat bahwa pembelajaran PTD sangat kuat 

mendukung peningkatan technological literacy yang didukung oleh kreativitas siswa dan 

kemudian kemampuan fisika. 
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Virtual Laboratory Use In Optical Activity In Practicum Inkuiri To Enhance  
Understanding The Concept Of Student Teacher Candidate 

 
 

Dwi Susanti 
Jakarta State University  
 
Abstract:This research aimed to to get explain the effect of use virtual laboratory from optik 
experiment activities in inquiry to improve concept comprehension.This research method is 
quasi-experiment with subjects or sample is one Program Studi of The university in Jakarta. 
Research of design by using The Randomize Pretest-Posttest Control Group Design. 
Research data were collected by using concept comprehension pretest and posttest, and 
non systematic observation. Data analysis was conducted by using t-test and normalized 
gain scores. Results of this research show that: The inquiry in the optik experiment activities 
using virtual laboratory is useful, effective to enhace the physics concept comprehension.  

 
Keywords: Virtual laboratory, Inquiry experiment activity, optic, concept  comprehension, and  

        science process skill 
 

Pendahuluan. 

Menurut Conant (dalam Sumaji, dkk, 1996), sains adalah bangunan atau deretan konsep 

dan skema konseptual yang saling berhubungan sebagai hasil dari eksperimen dan 

observasi, yang berguna dan bernilai untuk eksperiman serta observasi selanjutnya. 

Menurut Zen (Sumaji, dkk, 1996), sains adalah suatu eksplorasi ke alam materi berdasarkan 

observasi, dan mencari hubungan-hubungan alamiah yang teratur mengenai fenomena 

yang diamati serta bersifat mampu menguji diri sendiri. 

Pendidikan sains diarahkan untuk ―mencari tahu‖ dan ―berbuat‖ sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam menyajikan pembelajaran sains 

adalah memadukan antara pengalaman proses sains dan pemahaman produk sains dalam 

bentuk pengalaman langsung (Depdiknas, 2003). Pengalaman langsung yang dimaksud 

dapat berupa kegiatan laboratorium maupun kegiatan lapangan. Menurut Pulaila. A (2007) 

keuntungan psikologis belajar melalui kegiatan laboratorium adalah memperkaya 

pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif, realistis, dan menghilangkan verbalisme. 

Pulaiala. A (2007) menuliskan manfaat dari kegiatan laboratorium adalah menambah minat dan 

aktivitas belajar serta memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. Adapun kelemahan 

pembelajaran melalui kegiatan laboratorium antara lain secara teknis memerlukan waktu 

yang lebih lama dalam kegiatan eksperimen.  
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Pembelajaran fisika tidak mungkin lepas dari kegiatan laboratorium. Oleh karenanya 

kemampuan guru, terutama guru fisika, dalam menerapkan konsep pembelajaran fisika di 

laboratorium sangat diperlukan. Penyampaian konsep-konsep fisika yang bersifat abstrak 

sangat sulit divisualisasikan dalam bentuk verbal, tidak terkecuali di tingkat perguruan tinggi, 

seperti pada konsep pembiasan cahaya oleh prisma. Pada konsep ini, banyak mahasiswa 

yang tidak dapat mengamati hasil dari pembiasan sinar putih yang jatuh di permukaan prisma 

menjadi sinar-sinar dengan warna kontemporer. Mahasiswa selama ini hanya dapat 

mengetahui panjang gelombang dari sinar-sinar kontemporer tersebut melalui proses 

penghitungan. Sementara pembelajaran yang dilakukan oleh dosen umumnya 

menggunakan pendekatan presentasi dan kegiatan eksperimen dilakukan secara 

tradisional. 

 Salah satu kegiatan pembelajaran secara inkuiri yang dikembangkan, yang 

memadukan antara proses sains dan produk sains adalah Penggunaan laboratorium virtual 

dalam kegiatan praktikum optik  secara  inkuiri.  Kegiatan praktikum ini mengintegrasikan 

pembelajaran sains dengan pengalaman siswa dalam situasi di laboratorium. Pendekatan 

inkuiri merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan kepada aktifitas 

siswa dalam proses belajar. Dalam pengajaran IPA khususnya fisika, pengajaran dengan 

pendekatan seperti ini akan membawa dampak besar bagi perkembangan mental positif 

siswa, sebab melalui pendekatan ini siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk mencari 

dan menemukan sendiri apa yang dibutuhkannya terutama dalam pembelajaran yang bersifat 

abstrak. Robert B, Sund (Hamalik 2004) mengatakan, penemuan terjadi apabila individu 

terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep 

dan prinsip. Seorang siswa harus menggunakan segenap kemampuannya, dan bertindak 

sebagai seorang ilmuwan (scientist) yang melakukan eksperimen dan mampu melakukan 

proses mental berinkuiri yang digambarkan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. 

 Kemajuan bidang komputer sangat membantu dunia pendidikan sebagai media 

belajar. Media ini disamping dapat menampilkan program-program pembelajaran berbasis 

komputer dalam penyampaian materi (presentasi, slide, atau sejenisnya) juga dapat 

menampilkan sebuah perangkat laboratorium virtual. Kelebihan dari perangkat laboratorium 

virtual ini dapat menampilkan konsep-konsep abstrak yang tidak bisa ditampilkan oleh alat-

alat laboratorium real. Kelebihan lain dari penggunaan simulasi komputer pada kegiatan 

praktikum, yaitu dapat mempersingkat waktu praktikum. 

 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil tenaga 

kependidikan, sangat berperan penting dalam menciptakan guru yang berkualitas. Hasil 
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observasi dan wawancara informal terhadap mahasiswa dan dosen mata kuliah fisika dasar di 

salah satu perguruan tinggi negeri di kota Jakarta diperoleh bahwa pemahaman konsep 

mahasiswa (secara umum) di bawah 60%. Namun demikian komitmen lembaga dalam 

memperbaiki kualitas pembelajaran sangat besar dengan pengembangan sarana dan pra 

sarana pendukung pembelajaran berbasis multimedia dan pengadaan software-software 

untuk melakukan eksperimen serta pembenahan alat-alat praktikum fisika. Pengalaman-

pengalaman belajar yang baik selama menempuh pendidikan akan diterapkan kepada peserta 

didiknya. Disamping itu proses pembelajaran di LPTK juga harus dapat meningkatkan 

keterampilan proses dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa calon guru, terutama 

pendidikan fisika, sebagai bekal dalam menumbuhkan nilai dan sikap ilmiah. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi experiment dengan 

desain penelitiannya menggunakan The Randomize Pretest-Posttest Kontrol Group Design 

(Fraenkel, 1993). Sesuai desain ini, sampel dipilih secara acak satu kelas untuk kelompok 

kontrol dan satu kelompok untuk kelas eksperimen. Kedua kelompok ini diberikan tes awal 

untuk mengetahui kemampuan awal mereka tentang pemahaman konsep dan keterampilan 

proses sains pada materi yang akan dipelajari. Kelompok kontrol menggunakan 

laboratorium real dan kelompok eksperimen menggunakan laboratorium virtual.  

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa calon guru fisika semester kedua Program 

Studi Pendidikan Fisika, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Jakarta, 

yang sedang mengikuti perkuliahan Fisika Dasar II tahun akademik 2008/2009. Subyek 

penelitian terdiri dari 2 kelas. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih secara 

acak. Masing-masing kelompok terdiri dari 20 mahasiswa. Pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa tes obyektif untuk 

mengukur pemahaman konsep optik. 

Keunggulan penggunaan model kegiatan praktikum optik ini dalam meningkatkan 

pemahaman konsep ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang dinormalisasi (N-

gain), antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.  
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Hasil dan Pembahasan 

Gambar 1 menunjukkan diagram persentase skor rata-rata tes awal, tes akhir, dan N-gain 

pemahaman konsep optik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Perbandingan Rata-rata Skor Tes Awal, Tes Akhir, dan N-gain Pemahaman 

Konsep untuk Kedua Kelompok 
 

Setelah dilakukan kegiatan praktikum inkuiri yang berbeda pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, selanjutnya diberikan tes akhir untuk mengetahui 

pemahaman konsep terhadap materi optik diperoleh rata-rata N-gain untuk kelompok 

eksperimen sebesar 0,53 dan kelas kontrol sebesar 0,33. Rata-rata N-gain kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata N-gain kelompok kontrol, dan rata-rata N-gain untuk 

kedua kelompok termasuk kategori sedang. Dari hasil uji statistik parametrik (Uji-t) pada α = 

0,05 dengan nilai thitung = 2,946 dan taraf signifikansi 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan laboratorium virtual optik pada kegiatan praktikum inkuiri dapat lebih 

meningkatkan pemahaman konsep dibandingkan dengan penggunaan laboratorium real 

optik. Berdasarkan perbandingan rata-rata N-gain pemahaman  konsep optik antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menunjukkan bahwa penerapan laboratorium 

virtual optik lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dibanding penggunaan 

laboratorium real optik. 

Gambar 2. menunjukkan perbandingan tes awal, tes akhir, dan N-gain mahasiswa 

calon guru kelompok kontrol dan kelompok eksperimen terhadap setiap jenis indikator 

pemahaman konsep, yaitu translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. 
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Gambar 2. Perbandingan Tes Awal, Tes Akhir, dan N-gain antara Kelompok Eksperimen 
dan  

       Kelompok Kontrol Terhadap Setiap Jenis Indikator Pemahaman  
 

Hasil analisis peningkatan pemahaman konsep berdasarkan label indikator 

pemahaman diperoleh N-gain pemahaman konsep yang tertinggi di kelompok  eksperimen 

dan kontrol terjadi pada label indikator pemahaman interpretasi sebesar 0,4 dan 0,3 dengan 

kategori sedang. Indikasi ini menunjukkan bahwa penggunaan laboratorium virtual optik 

cocok untuk mengukur pemahaman menginterpretasi. Sedangkan N-gain pemahaman 

konsep yang terendah di kelompok  eksperimen dan kontrol sama-sama terjadi pada label 

indikator pemahaman ekstrapolasi yaitu sebesar 0,2 dan 0,1 dengan kategori rendah.  

Rendahnya peningkatan N-gain kelompok eksperimen pada label indikator 

pemahaman ekstrapolasi bila ditinjau dari tingkat kesukaran soal, umumnya soal-soal pada 

label indikator pemahaman mengekstrapolasi dikategorikan sukar dan minimnya soal-soal 

sejenis yang dilatihkan kepada mahasiswa calon guru. Berdasarkan kondisi peningkatan N-

gain pada label indikator pemahaman secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan laboratorium virtual optik dalam kegiatan praktikum inkuiri secara signifikan 

dapat lebih meningkatkan label indikator pemahaman translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi 

dibandingkan dengan penggunaan laboratorium real optik. 

Perbandingan perolehan tes awal, tes akhir, dan N-gain untuk setiap subkonsep optik antara 

mahasiswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Keterangan:  

(1). Pemantulan cahaya   (4) Pembiasan cahaya pada prisma 
(2). Cermin datar dan cermin lengkung  (5) Lensa cembung 
(3). Indeks bias    (6) Lensa cekung 

 
Gambar 3. Perbandingan Tes Awal, Tes Akhir, dan N-gain Kedua Kelompok Terhadap 

Peningkatan Setiap Subkonsep Optik 
 

Hasil analisis peningkatan pemahaman konsep berdasarkan label konsep diperoleh N-

gain pemahaman konsep yang tertinggi di kelompok  eksperimen terjadi pada label konsep 

pembiasan cahaya pada prisma sebesar 0,5 dengan kategori sedang. Indikasi ini 

menunjukkan bahwa penggunaan laboratorium virtual optik cocok untuk pembahasan 

pembiasan cahaya pada prisma. Namun secara umum peningkatan pemahaman label konsep 

optik untuk kelompok eksperimen yang menggunakan laboratorium virtual optik dalam 

kegiatan praktikum inkuiri dapat lebih meningkatkan pemahaman label konsep pembiasan 

cahaya pada prisma dibandingkan kelompok kontrol yang menggunakan laboratorium real. 

Bila ditinjau dari kisi-kisi soal pada label konsep pembiasan cahaya pada prisma, 

maka ditemukan bahwa kelompok eksperimen mendapatkan perolehan skor yang lebih 

tinggi dengan indikator soal seperti pada merumuskan hubungan sudut deviasi minimum 

pada peristiwa pembiasan cahaya monokromatik pada prisma, menentukan nilai dari sudut 

bias, indeks bias (n), deviasi minimum (δ), dan sudut kritis berdasarkan data yang 
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ditampilkan pada gambar, menjelaskan ke dalam bentuk grafik hubungan sin i terhadap sin 

r pada pembiasan di suatu bidang batas antara dua medium, dan menunjukkan hubungan 

nilai indeks bias dan cepat rambat cahaya di antara dua medium yang berbeda kerapatan 

jenisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan laboratorium virtual optik 

dalam kegiatan praktikum inkuiri cocok untuk pemahaman konsep yang mempunyai 

karakteristik menjelaskan peristiwa pembiasan cahaya pada prisma. 

Sedangkan rendahnya peningkatan N-gain pemahaman label konsep pada 

kelompok eksperimen terjadi pada label konsep lensa cembung yaitu sebesar 0,2 dengan 

kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan laboratorium virtual optik dalam 

kegiatan praktikum inkuiri tidak begitu cocok untuk konsep lensa cembung seperti pada 

indikator menentukan posisi benda yang terletak didepan sebuah permukaan sferis dengan 

melalui dua langkah penyelesaian, menentukan posisi benda berdasarkan posisi bayangan 

yang dihasilkan oleh lensa dan dapat membandingkan nilai s dan s‟ dari data yang ditunjukkan 

oleh grafik, menentukan perbesaran bayangan benda berdasarkan variabel yang diberikan 

seperti R1 dan R2, s, serta nL, menentukan tinggi bayangan benda dengan dua langkah yaitu 

pertama, mencari jarak bayangan benda terhadap lensa pertama dan langkah kedua, 

menentukan jarak bayangan benda terhadap lensa ke dua, serta menguraikan sifat 

bayangan dan perbesaran bayangan benda berdasarkan grafik diagram sinar yang 

diberikan di dalam soal. 

Ditinjau berdasarkan tingkat kesukaran soal, rendahnya N-gain pemahaman label 

konsep lensa cembung dimungkinkan karena pada umumnya soal-soal tersebut dalam 

kategori sukar dan lima dari delapan soal yang diberikan digunakan untuk mengukur 

pemahaman ekstrapolasi mahasiswa, dimana penerapan soal-soal dengan jenis tersebut 

jarang sekali dilatihkan kepada mahasiswa. Rendahnya N-gain pemahaman label konsep 

lensa cembung termasuk dalam kategori rendah.  

Temuan lain dalam pembahasan ini adalah tidak adanya perbedaan peningkatan 

pemahaman untuk label konsep cermin datar dan cermin cembung. Fakta ini diperkuat 

dengan uji statistik parametrik yaitu uji-t, dengan nilai thitung = 0,568 pada taraf signifikansi, P= 

0,574. Nilai taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 (P>α), dengan demikian untuk uji 1 ekor 

(one tile test) dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan laboratorium virtual optik 

dalam kegiatan praktikum inkuiri tidak signifikan dalam meningkatkan pemahaman konsep 

mahasiswa calon guru.  
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Tidak adanya perbedaan peningkatan N-gain pemahaman label konsep cermin datar 

dan cermin lengkung di kelompok eksperimen dapat di analisis berdasarkan kisi-kisi soal 

pemahaman konsep dan tingkat kesukaran soal pada label konsep cermin datar-cermin 

lengkung, maka dapat ditemukan bahwa kelompok eksperimen mendapatkan perolehan 

skor yang tinggi yaitu 18 dari skor ideal (=26) dari tiga soal yang diberikan dengan kategori 

soal sedang. Rendahnya N-gain pemahaman label konsep cermin datar-cermin lengkung 

dimungkinkan karena pada umumnya soal-soal dalam kategori sedang. Namun berdasarkan 

skor rata-rata nilai peningkatan N-gain pemahaman label konsep cermin datar-cermin lengkung 

masih termasuk dalam kategori sedang walaupun setelah dilakukan uji statistik Independent-

Samples T Test diperoleh fakta bahwa pada label konsep cermin datar dan cermin lengkung 

tidak ada perbedaan peningkatan (H1 ditolak). Berdasarkan kondisi peningkatan N-gain 

pemahaman pada label konsep optik secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan laboratorium virtual optik dalam kegiatan praktikum inkuiri dapat lebih 

meningkatkan pemahaman pada label konsep pemantulan cahaya, indeks bias, pembiasan 

cahaya pada prisma, dan lensa cekung, tetapi tidak lebih meningkatkan pemahaman pada 

label konsep cermin datar-cermin lengkung serta label konsep lensa cembung. 

Kuantitas pemahaman konsep mahasiswa kelompok eksperimen secara umum lebih 

baik dibanding kelompok kontrol, hal ini ada kaitannya dengan penerapan penggunaan 

laboratorium virtual optik dalam kegiatan praktikum inkuiri. Uraian di atas semakin 

mempertegas hasil penelitian John W. McBride, dkk (2004) yang menjelaskan bahwa dengan 

menggunakan pengajaran inkuiri dapat membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman 

konsep dan keterampilan proses sains. Dan menurut Piaget (Sund dan Trowbridge, 1973) 

pengajaran dengan pendekatan inkuiri dinilai sebagai pendekatan pembelajaran yang 

mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri dalam arti luas ingin 

melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan 

mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan 

penemuan yang lain, membandingkan yang ditemukan sendiri dengan yang ditemukan 

orang lain. 

Kesimpulan 

Penggunaan laboratorium virtual dalam kegiatan praktikum optik  secara  inkuiri dapat 

lebih meningkatkan pemahaman konsep optik mahasiswa calon guru disetiap jenis kelompok 

pemahaman (translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi) maupun disetiap subkonsep optik 

dibanding mahasiswa calon guru yang menggunakan laboratorium real. Penggunaan 
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laboratorium virtual dalam kegiatan praktikum optik  secara  inkuiri memiliki keunggulan antara 

lain: meningkatkan pemahaman konsep, pembelajaran dapat bersifat mandiri, perhatian 

belajar terpusat pada mahasiswa, menambah pengalaman baru dalam bereksperimen, 

simulasi komputer dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, minimnya resiko kerusakan 

pada alat praktikum serta efisien dari segi waktu. Sedangkan kelemahannya antara lain: biaya 

pengadaan yang cukup mahal, dan sulit dalam mengoperasikan program simulasi. 
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Student’s Science Process Skill Profile After Implementation of Inquiry  
Based Laboratory to Analyze Parabolic Motion 
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Abstract: Mostly in physics learning, we found that teacher tends to give much more 
information to students, And to fulfill that. Teacher uses lecture and chalk talk method in their 
student learning process. Therefore, only student‘s cognitive are improved. In this paper we 
try to investigate the student‘s science process skill profile on three different learning method 
applied to analyze parabolic motion. The first method is student conduct the experiment 
activity and discuss the result with their group, the second method is teacher demonstrate 
the experiment. And the third method students were shown physics experiment video data 
that have been analyze and let students analyze the data. It is found in first method mostly 
students (57.58%) can observe the parabolic motion, (60.61%) can analyze the motion. In 
the second method almost entire students (81.82%) can observe the parabolic motion; 
mostly students (51.51%) can analyze the parabolic motion. In the third method almost 
entire students (93.94%) can observe the parabolic motion, (90.91%) can analyze, and 
(84.85%) can conclude the concept of parabolic motion. As a conclusion, we conclude that 
this model can be used as a teaching-learning model and as assessment to enhance. 
  
Keywords: Inquiry, Analyze, parabolic motion, experiment video 
 

PENDAHULUAN 

 
Pembelajaran sains dapat melatihkan berbagai keterampilan seperti keterampilan berpikir, 

keterampilan pribadi, keterampilan sosial, dan akademik (KTSP, 2006). Untuk melatihkan 

berbagai keterampilan tersebut, akan sangat baik jika pembelajaran sains tidak hanya 

disampaikan dengan metode ceramah yang bersifat informatif, akan tetapi bisa juga 

divariasikan melalui berbagai metode lainnya seperti metode eksperimen, demonstrasi dan 

metode penayangan video eksperimen dengan pendekatan inquiry. 

Pada pembelajaran fisika melalui metode ceramah guru memberikan sebanyak-

banyaknya informasi kepada siswa. Aspek kognitif menjadi fokus utama pada kegiatan 

pembelajaran dengan metode ceramah. Siswa hanya menggunakan kemampuan otaknya 

untuk menyerap dan menyimpan sebanyak-banyaknya informasi (diknas, 2000). Kegiatan 

eksperimen dapat melatihkan berbagai kemampuan (aspek kognitif, afektif dan psikomotor), 

oleh karenya dalam kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemerintah menganjurkan 

sebaiknya sains diajarkan melalui kegiatan hand on activity dan mind on activity (standar 

proses KTSP, 2006). Selain melatihkan kemampuan diatas, Richard Fehman (AAPT goals, 
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1997) mengemukakan gambaran pentingnya eksperimen dalam pengembangan 

pengetahuan,  

―The test of all knowledge is experiment. Experiment is the sole judge of scientific 

„truth‟. But what is the source of knowledge? Where do the laws that are to be tested 

come from? Experiment, itself, helps to produce these laws, in the sense that it gives 

us hints. But also needed is imagination to create from these hints the great 

generalization - to guess at the wonderful, simple, but very strange patterns beneath 

them all, and to experiment to check again whether we have made the right guess.‖  

 

Untuk mendapatkan pengalaman yang utuh dalam mengembangkan pengetahuan, maka 

kegiatan eksperimen menjadi hal yang penting selain memahami teori/konsep. Sejalan 

dengan hal ini Brotosiswoyo (2000) menggambarkan sejumlah kemampuan yang dapat 

dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan eksperimen, kemampuan tersebut terbagi 

atas tiga tahap: 

Kemampuan dalam menyiapkan kegiatan eksperimen: 

1. Menggambarkan fenomena sains.  

2. Menggambarkan karakteristik scientific theory. 

3. Menggunakan hubungan matematik untuk meramalkan gambaran hasil observasi dan 

eksperimen. 

4. Merumuskan hasil melalui estimasi, aproksimasi dan   order of magnitude. 

5. Mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hubungan antar variabel dan 

menambahkan informasi untuk menetapkan hubungan sebab akibat. 

6. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait. 

7. Membuat prediksi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari hasil hipotesis dan situasi 

eksperimen yang dibayangkan. 

8. Mendesain eksperimen ( menentukan prosedur dan langkah pengolahan data). 

Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan eksperimen: 

1. Merancang/mengeset alat eksperimen. 

2. Memahami spesifikasi alat ukur yang diperlukan. 

3. Mengetahui kondisi pengukuran. 

4. Membaca satuan. 

5. Menuliskan data eksperimen. 

6. Melaporkan data hasil eksperimen. 

7. Bekerja sama 
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Kemampuan dalam melaporkan hasil kegiatan eksperimen: 

1. Melakukan pengolahan data dan melaporkan hasil. 

2. Menginterpretasikan dan mengobservasi data untuk menunjukkan adanya hubungan 

antar variabel dan kecenderungan data. 

3. Menjelaskan pemahaman dasar tentang kesalahan eksperimen dan menganalisis 

kesalahan eksperimen tersebut. 

4. Mengorganisasi dan mengkomunikasikan hasil dari observasi dan eksperimen, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif, terampil menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. 

5. Menyimpulkan hasil eksperimen. 

Melalui kegiatan eksperimen yang diberikan oleh guru, siswa akan memiliki 

kemampuan menyelidiki dan mengungkap sendiri konsep-konsep dasar. Berdasarkan 

konsep dasar tersebut siswa dapat memprediksi fenomena-fenomena fisika lain yang 

berhubungan yang ada di sekitar dirinya. Konsep dasar yang didapat siswa ini akan menjadi 

pengetahuan dasar yang dapat dikembangkan untuk dipakai di kehidupannya. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian awal (studi pendahuluan) yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi penggunaan teknologi dan informasi 

dalam kegiatan eksperimern dan mengetahui profil kemampuan proses sains. Studi ini akan 

dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya dalam skripsi atau tugas akhir. Penelitian 

dilakukan secara kolaborasi antara dosen, guru dan mahasiswa. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen tanpa kelas 

kontrol, dengan sampel siswa kelas XI di salah satu SMA di Bandung yang berjumlah 33 

orang. 

Teaching material ( RPP, LKS, rubrik penilian, dan video eksperimen) dibuat secara 

bersama-sama oleh dosen, guru dan mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan oleh guru 

dan mahasiswa bertindak sebagai observer. Instrumen yang dikembangkan memenuhi 

validitas isi berdasarkan indikator pembelajaran yang dikembangkan dan  dengan 

menggunakan indikator kemampuan pelaksanakan kegiatan eksperimen yang telah 

dikembangkan (Brotosiswoyo, 2000).  Reliabilitas instrumen diuji berdasarkan analisi antar 

rater dengan teknik triangulasi. Adapun gambaran reliabilitas instrumen dapat dilihat pada 

tabel 1 di bawah ini: 
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Tabel 1. Ketentuan reabilitas rubrik 

No. Rater 1 Rater 2 Rater 2 Persentase % Deskritif 

1 √ √ √ 100 Tinggi 

2 √ √ - 66,7 Sedang  

3 √ - - 33,3 Rendah 
Kemampuan proses sains dituangkan dalam LKS yang tersedia dan selanjutnya data 

tersebut dianalisis dengan menngunakan tehnik penafsiran presentase  sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Tafsiran hasil presentase 

No. Persentase (%) Tafsiran 

1 0 Tidak ada 

2 1-25 Sebagian kecil 

3 26-49 Hampir setengahnya 

4 50 Setengahnya 

5 51-75 Sebagian besar 

6 75-99 Hampir seluruhnya 

7 100 Seluruhnya 
 

 Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi 

dalam kegiatan eksperimen, maka proses pembelajaran secara garis besar digambarkan 

sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan menggunakan tiga 

metode yaitu: 

 Metode eksperimen 

Siswa diminta untuk melakukan percobaan gerak parabola menggunakan alat 

sederhana. Alat yang digunakan pada percobaan tersebut yaitu dua buah koin yang 

identik dan sebuah mistar yang sudah ditempeli karton untuk menyimpan koin. 

Kegiatan percobaan yang dilakukan siswa cukup sederhana, siswa meletakkan koin 

pada mistar di tempat yang telah disediakan (karton). Posisi kedua koin dipisahkan 

oleh mistar itu sendiri. Kemudian mistar dilengkungkan dan dilepaskan. Kedua koin 

akan jatuh dengan lintasan yang berbeda dan kedua koin jatuh dan menyentuh lantai 

secara bersamaan. Kegiatan percobaan ini meneliti mengapa kedua koin menyentuh 

lantai secara bersamaan padahal lintasannya berbeda. 

 Metode demonstrasi 

Guru melakukan demonstrasi gerak parabola menggunakan dua bola kasti yang 

digelindingkan secara bersama-sama pada dua bidang miring. Bidang miring 

dipasang pada dua buah meja yang berbeda panjangnya. Bola pertama 

menggelinding di atas meja yang lebih panjang dan bola yang kedua jatuh karena 

meja yang kedua lebih pendek. Kedua bola mencapai ujung meja pertama secara 
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bersamaan. Kegiatan percobaan ini meneliti mengapa kedua bola mencapai ujung 

meja yang panjang secara bersamaan padahal lintasan kedua bola berbeda. Dan 

metode yang terakhir yaitu, 

 Metode penayangan video eksperimen 

Guru menayangkan video eksperimen gerak parabola yang disertai dengan data-

data. Ada dua keadaan yang ditampilkan pada video eksperimen. Pertama, 

pelemparan bola dengan sudut tetap dan dengan kecepatan awal yang bervariasi. 

Kedua, pelemparan bola dengan kecepatan tetap dan dengan sudut yang bervariasi. 

Berdasarkan pendapat siswa melalui angket esai dan hasil data yang diperoleh, 

ketiga cara tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai metode yang tepat 

agar siswa dapat mengamati, menganalisis, memprediksi dan menyimpulkan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka ditemukan hasil sebagai berikut: 

1. Validasi dan reliabilitas rubrik 

Seperti yang diungkapkan diatas, maka validitas isi dari rubrik yang dikembangkan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Validitas rubrik 

No Kemampuan 

proses sains 

Metode I Metode II Metode III 

1. Mengamati 1 dan 3 5, 7, 9 dan 10 15, 16, 17, 18 dan 19 

2. Menganalisis 2 dan 4 6, 8, 11, 12, 13 dan 

14 

15, 17, 19 dan 20 

3. Memprediksi - 15, 16, 17, 18, 19, 

dan 20 

15, 16, 17, 18, 19, dan 

20 

4. Menyimpulkan - 21 21 

 

Dari hasil pengolahan data, reliabilias instrumen yang dikembangkan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4. Realibilitas rubrik 

No No Pertanyaan  Persentase (%) Deskripsi reliabilitas 

1 3, 4, 5, 7, 9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 dan 20 

< 33,3 Tinggi 

2 1, 2, 6 dan 8 33,3< X< 66,7 Sedang 

3 - >66,7 Rendah 

2. Profil kemampuan proses sains 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada lembar kerja siswa dapat diperoleh 

profil keterampilan proses sains pada siswa yaitu sebagai berikut: 

 

Dari profil jawaban benar siswa di atas dapat diinterpretasikan lebih detail 

kemampuan bereksperimen siswa sebagai berikut: 

Tabel 5. Tafsiran presentase kemampuan bereksperimen dari hasil tes 

No. Kemampuan bereksperimen % Tafsiran 

1 Mengamati lintasan koin 57,58 Sebagian besar siswa dapat 

mengamati  perbedaan lintasan 
kedua koin. Koin pertama jatuh 
vertikal. Koin kedua jatuh dengan 
lintasan melengkung. 

2 Menganalisis perbedaan lintasan 
gerak koin 

60,61 Sebagian besar siswa mampu 
menganalisis perbedaan kedua 
lintasan koin 

3 Mengamati suara koin yang jatuh 
menyentuh lantai 

100,00 Seluruh siswa mampu mengamati 
suara kedua koin yang jatuh 
menyentuh lantai secara bersamaan. 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P
er

se
n

ta
se

Nomor soal

Profil Jawaban Benar Siswa

Series1



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

365 

 

Tabel 5. Tafsiran presentase kemampuan bereksperimen dari hasil tes (lanjutan) 

No. Kemampuan bereksperimen % Tafsiran 

4 Menganalisis penyebab 
perbedaan lintasan koin 

78,79 Hampir seluruh siswa yang mampu 
menganalisis penyebab perbedaan 
kedua lintasan koin 

5 Mengamati lintasan bola yang 
menggelinding dari bidang miring 
menuju meja 

81,82 Hampir seluruh siswa dapat 
mengamati lintasan kedua bola 

6 Menganalisis perbedaan lintasan 
bola 

51,52 Sebagian besar siswa dapat 
menganalisis perbedaan lintasan bola 

7 Mengamati gerak kedua bola yang 
mencapai ujung meja 

84,85 Hampir seluruh siswa mampu 
mengamati kedua bola mencapai 
ujung meja yang panjang secara 
bersamaan 

8 Menganalisis penyebab kedua 
bola mencapai ujung meja panjang 

51,52 Sebagian besar siswa mampu 

menganalisis sebab kedua mencapai 
ujung meja panjang secara 
bersamaan. 

9 Mengamati lintasan bola yang 
dilempar horizontal 

69,70 Sebagian besar siswa mampu 
mengamati lintasan bola yang 
dilemparkan dengan sudut 0o 
terhadap sumbu horizontal. 

10 Mengamati gerakan bola saat 
pelemparan yang kedua 

87,88 Hampir seluruh siswa mampu 
mengamati lintasan bola yang 
melengkung akibat diberi sudut 
terhadap sumbu horizontal. 

11 Menganalisis penyebab berntuk 
lintasan bola pada pelemparan 
pertama 

84,85 Hampir seluruh siswa dapat 
menganalisis penyebab bentuk 
lintasan bola pada pelemparan 
pertama. 

12 Menganalisis penyebab bentuk 
lintasan bola pada pelemparan 
kedua 

87,88 Hampir seluruh siswa mampu 

menganalisis penyebab bentuk 
lintasan bola pada pelemparan yang 
kedua. 

13 Menganalisis faktor-faktor 
pengaruh terhadap gerak bola 
pada pelemparan pertama 

87,88 Hampir seluruh siswa mampu 
menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi gerakan bola pada 
pelemparan yang pertama  

14 Menganalisis fakor-faktor 
pengaruh terhadap gerak bola 
pada pelemparan kedua 

90,91 Hampir seluruh siswa mampu 

menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi gerakan bola pada 
pelemparan yang kedua 

15 Memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan suatu 
besaran akibat perubahan 
besaran yang lainnya 

78,79 Hampir seluruh siswa mampu 
memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan jangkauan 
jika sudut pelemparan bertambah 
besar 
 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

366 

 

Tabel 5. Tafsiran presentase kemampuan bereksperimen dari hasil tes (lanjutan) 

16 Memprediksi, mengamati dan 
menganalisis besaran tertentu 
agar nilai besaran lain maksimun 

93,94 Hampir seluruh siswa mampu 
memprediksi, mengamati dan 
menganalisis berapa sudut 
pelemparan agar jangkauan bola 
maksimum 

17 Memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan suatu 
besaran akibat perubahan 
besaran yang lainnya 

87,88 Hampir seluruh siswa mampu 
memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan ketinggian 
maksimum bola jika sudut 
pelemparan diperbesar dengan 
kecepatan awal tetap.  

18 Memprediksi, mengamati dan 
menganalisis besaran tertentu 
agar nilai besaran lain maksimun 

90,91 Hampir seluruh  siswa mampu 
memprediksi, mengamati dan 
menganalisis berapa sudut 
pelemparan agar ketinggian bola 
maksimum 

19 Memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan suatu 
besaran akibat perubahan 
besaran yang lainnya 

96,97 Hampir seluruh  siswa mampu 
memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan jangkauan 
jika kecepatan awal diperbesar 
dengan sudut pelemparan tetap 

20 Memprediksi, mengamati dan 
menganalisis perubahan suatu 
besaran akibat perubahan 
besaran yang lainnya 

100,00 Seluruh siswa mampu memprediksi, 
mengamati dan menganalisis 
perubahan ketinggian jika kecepatan 
awal diperbesar dengan sudut tetap. 

21 Menyimpulkan konsep gerak 
parabola 

84,85 Hampir seluruh siswa mampu 

menyimpulkan bahwa jika kecepatan 
awal diperbesar dengan sudut tetap 
maka jangkauan dan ketinggian bola 
akan bertambah besar. Jika 
kecepatan bola dibuat tetap dan 
sudut pelemparan diperbesar 
ketinggian akan semakin besar dan 
maksimum di sudut 90o dan 
jangkauan semakin besar dan 
kembali menuju nol. Jangkauan 
maksimum terjadi jika sudut 
pelemparan 45o. 

 

Berdasarkan gambaran grafik diatas, terlihat bahwa: 

1. Sebagian besar siswa dapat: 

- Pada kegiatan pertama 

(1) Mengamati lintasan koin; 

(2) Menganalisis perbedaan lintasan gerak koin; 

-     Pada kegiatan kedua 

(6) Menganalisis perbedaan lintasan bola; 
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(8) Menganalisis penyebab kedua bola mencapai ujung meja panjang; dan 

(9) Mengamati lintasan bola yang dilempar horizontal. 

2. Hampir seluruh siswa dapat: 

- Pada kegiatan pertama 

(3) Menganalisis penyebab perbedaan lintasan koin; 

-     Pada kegiatan kedua 

(5)  Mengamati lintasan bola yang menggelinding dari bidang miring menuju meja; 

(7)  Mengamati gerak kedua bola yang mencapai ujung meja; 

(10) Mengamati gerakan bola saat pelemparan yang kedua; 

(11) Menganalisis penyebab berntuk lintasan bola pada pelemparan pertama; 

(12) Menganalisis penyebab bentuk lintasan bola pada pelemparan kedua; 

(13) Menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap gerak bola pada pelemparan 

pertama; 

(14) Menganalisis fakor-faktor pengaruh terhadap gerak bola pada pelemparan 

kedua; 

-      Pada kegiatan ketiga 

(15)Memprediksi, mengamati dan menganalisis perubahan suatu besaran akibat 

perubahan besaran yang lainnya; 

(16)Memprediksi, mengamati dan menganalisis besaran tertentu agar nilai besaran 

lain maksimun; 

(17)Memprediksi, mengamati dan menganalisis perubahan suatu besaran akibat 

perubahan besaran yang lainnya; 

(18)Memprediksi, mengamati dan menganalisis besaran tertentu agar nilai besaran 

lain maksimun; 

(19)Memprediksi, mengamati dan menganalisis perubahan suatu besaran akibat 

perubahan besaran yang lainnya; dan 

(21)Menyimpulkan konsep gerak parabola. 

3. Seluruh siswa dapat: 

- Pada kegiatan pertama 

(3)  Mengamati suara koin yang jatuh menyentuh lantai; dan 

- Pada kegiatan ketiga 

(20) Memprediksi, mengamati dan menganalisis perubahan suatu besaran akibat 

perubahan besaran yang lainnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil temuan dan analisis dari ketiga metode pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa metode penayangan video eksperimen sangat baik diterapkan di kelas 

tersebut. Hal ini dapat menjadi solusi bagi sekolah yang memiliki keterbatasan alat-alat 

laboratorium. Metode demonstrasi menjadi metode yang baik setelah metode penayangan 

video eksperimen dimana dapat meminimalisir kebutuhan alat-alat laboratorium. Metode 

eksperimen sederhana menjadi metode yang baik setelah metode demonstrasi. Dari 

keseluruhan metode pembelajaran dapat melatihkan kemampuan mengamati, menganalisis, 

memprediksi, dan menyimpulkan. 

Saran 

Pembelajaran fisika dengan variasi berbagai metode sangat baik diterapkan di sekolah yang 

memiliki keterbatasan alat-alat laboratorium. Metode-metode pembelajaran yang akan 

diimplementasikan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Pembelajaran yang dibahas 

pada penelitian kali ini dapat menjadi model untuk kegiatan pembelajaran di sekolah-

sekolah yang serupa. 
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Problem Solving Laboratory As An Alternative Physics Experiment Activity  
Model  Implemented In Senior High School  

 
 
Eka Cahya Prima1, Selly Feranie1, Setiya Utari1, and Kardiana Sayudin2 

1Physics education department, Universitas Pendidikan Indonesia    
2 Daarul Hikam Senior High School, Bandung, West Java  
 
Abstract: Problem solving laboratory as an physics experiment activity model and as 

assessment model is applied to analyze students‘s experiment abilities. This paper is part of 
research for improving and measuring student‘s experiment ability in Senior High School.  
This method has been applied to a K-12 of one of Private Senior High School in Bandung 
that consist 24 students. The problem solving laboratory is one of practical method to make 
students apply their concept to solve a problem given by teacher and design technological 
product. In this physics experiment activity model , First teacher refresh student‘s earlier 
concept of related physics concept. Then teacher told students to gather in their group and 
gave students problem to be solved in group. The Students told to prepare the tools and 
substance that student told to bring in this meeting. Based on student‘s answer on their 
worksheet, we found that Most of (students (83,33%) can  make the right  design and 
experiment  sketch, predict relation between experiment variable, analyze data and make 
conclusion based on data analysis  and make suggestion to make electromotor works better. 
All student (100%) can prepare equipment and substance which needed to do an 
experiment, apply related concepts in experiment activity, make experiment procedure 
correctly, analyze experiment error. We conclude that this model can be used as an 
alrernative physics experiment activity model and as an assessment model. 
 

Keywords: Problem solving laboratory, student‟s experiment ability. 

 
PENDAHULUAN 
 
Kegiatan eksperimen sangat berkaitan erat dengan dimensi proses dalam pembelajaran 

IPA. Amien (Iskandar, 2000: 2) mengemukakan bahwa kegiatan di laboratorium sangat 

berperan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran IPA, dalam kegiatan tersebut 

siswa dilatih untuk berpikir ilmiah, bersikap ilmiah, dan dapat memecahkan berbagai 

masalah baru melalui metode ilmiah. Dengan demikian tidak salah jika kegiatan eksperimen 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran IPA khususnya fisika, 

karena melalui kegiatan inilah siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman baik dalam 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.  

Pengembangan kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dapat 

dilakukan melalui kegiatan eksperimen. Brotosiswoyo (2000) menggambarkan sejumlah 

kemampuan yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan eksperimen, 

kemampuan tersebut terbagi atas tiga tahap: 

1. Kemampuan dalam menyiapkan kegiatan eksperimen ; 
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2. Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan eksperimen ; 

3. Kemampuan dalam melaporkan hasil kegiatan eksperimen; 

Kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam tugas awal dan akhir 

eksperimen melatih kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Sikap teliti, jujur, ulet dan yang 

lainnya dapat dibentuk ketika melakukan kegiatan eksperimen. Dalam aspek psikomotorik 

seperti melakukan pengukuran secara langsung dapat dikembangkan dalam kegiatan 

eksperimen ini. Namun, kegiatan eksperimen yang selama ini dilakukan di laboratorium 

hanya kegiatan eksperimen yang berpusat pada prosedur pelaksanaan eksperimen saja 

atau dengan kata lain dengan menggunakan metode cook book dimana peserta didik hanya 

mengikuti kegiatan eksperimen berdasarkan apa yang telah diinstruksikan dalam panduan 

kegiatan eksperimen tersebut. Sebagai akibatnya, banyak kemampuan lain yang tidak bisa 

dilatihkan kepada siswa seperti kemampuan dalam menyusun prosedur eksperimen, 

menggali konsep dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu model 

pengembangan kegiatan eksperimen yang dapat memecahkan permasalahan yang 

dikemukakan diatas. Model ini haruslah dapat diimplementasikan di sekolah dan 

meningkatkan kemampuan eksperimen siswa.  

 Salah satu metode pengembangan kegiatan eksperimen yang telah 

diimplementasikan yaitu problem solving laboratory. Metode ini berorientasi pada 

penggunaan konsep fisika untuk memecahkan berbagai masalah.Pengalamn eksperimen 

dengan metode problem solving perlu dirancang permasalahan (problem) yang menekankan 

kepada siswa agar belajar memecahkan persoalan melalui desain rancangan eksperimen 

yang dikembangkan melalui tugas projek (Wenning 2005, McDermott 2005). 

 Melalui fenomena fisika yang ditampilkan oleh guru, siswa akan memiliki 

kemampuan menggali sekaligus mengaplikasikan konsep kedalam produk teknologi. Mulai 

dari pengamatan sehari-hari, siswa diajak untuk membangun konsep dasar, berdasarkan 

konsep dasar yang diperoleh inilah kemudian guru menguji kemampuan memahami konsep 

dengan memberikan suatu permasalahan yang diaplikasikan kedalam produk teknologi.   

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengukur kemampuan siswa dalam 

melakukan kegiatan eksperimen problem solving. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh 

apakah kegiatan eksperimen problem solving ini dapat dilakukan di sekolah ataukah tidak? 

Sehingga apakah kegiatan eksperimen problem solving ini dapat menjadi model alternatif 

untuk meningkatkan kemampuan eksperimen siswa? 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian yang dilakuakn merupakan penelitian awal yang digunkan untuk 

mendapatkan gambaran kemampuan bereksperimen siswa sekolah menegah atas setelah 

diterapkannya metode problem solving. Berdasarkan keperluan tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitiannya adalah one-shot case study. 

Penelitian ini merupakan kolaborasi antara dosen, guru, dan mahasiswa. Lokasi penelitian 

dilakukan di Sekolah Menengah Atas Darul Hikam Bandung, dengan jumlah sampel 

penelitian sebanyak 24 siswa kelas XII tahun ajaran 2009/2010.  

 Teaching material (RPP, LKS, dan rubric penilaian) dikembangkn secara bersama-

sama oleh dosen , guru dan mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan oleh guru , dosen 

dan mahasiswa bertindak sebagai observer dan tim penilai. Instrumen penilian produk 

dikembangkan dalam bentuk rubrik, validitas isi rubrik dilakukan dengan mengembangkan 

konten pertanyaan dan dalam memilih konten masalah disesuaikan dengan indikator yang 

dikembangkan dan kemampuan bereksperimen.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis terhadap hasil tes 

Berdasarkan hasil analisis intrumen yang dikembangkan, maka validitas isi rubrik memenuhi 

ketentuan seperti yang digambarkan pada tabel (7). Adapun reliabilitas rubrik dari ketiga 

rater adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 reliabilitas rubrik. 

No No Pertanyaan Gambaran reliabilias 

1 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16,19 Tinngi 

2 3,7,9,10,12,17,18 sedang 

3 - Rendah 

 

Hasil kemampuan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4. Tabel hasil penilaian kinerja 
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Berdasarkan rubrik penilaian kinerja, diperoleh profil kemampuan kinerja siswa sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Profil Kemampuan Kinerja Siswa Kelas XII SMA Darul Hikam Bandung 

Berdasarkan hasil tes, mahasiswa yang menjawab benar terhadap  kemampuan 

bereksperimen dinyatakan dengan presentase. Gambaran perolehan persentase siswa yang 

menjawab benar dari setiap kemampuan bereksperimen yang diujikan dapat dilihat pada 

gambar 2. Profil Kemampuan Problem Solving Siswa Kelas XII SMA Darul Hikam Bandung. 
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Gambar 3. Profil Kemampuan Eksperimen Problem Solving Siswa Laki-laki dan Perempuan 

Kelas XII SMA Darul Hikam Bandung. 

 

 

 

 

Dari grafik diatas, bila di interpretasikan dalam kemampuan bereksperimen adalah 

sebagai berikut.  
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Tabel 5 : Tafsiran presentase kemampuan bereksperimen dari dasil tes: 

No. Kemampuan bereksperimen % Tafsiran 

1 Memahami masalah  100,00 Seluruh siswa dapat memahami masalah 
yang digambarkan  

2 Mempersiapkan alat dan bahan 
yang dibutuhkan dalam 
melakukan kegiatan 
eksperimen. 

100,00 Seluruh siswa dapat dapat 
mempersiapakan alat dan bahan yang 
diperlukan. 
 
 

3 Merancang rangkaian alat dan 
bahan untuk memecahkan 
masalah. 

83.33 
 

Hampir seluruh siswa dapat merancang 

alat dan bahan yang digunakan untuk 
memecahkan masalah mengenai magnet 
non permanen. 

4 Membuat strategi untuk 
meningkatkan kemampuan 
alat.. 

100.00 Seluruh siswa dapat membuat strategi 
meningkatkan kemampuatn alat untuk 
memecahkan problem mengenai magnet 
non permanen. 

5 Membuat kesimpulan 
pemecahan masalah pertama.  

100.00 Seluruh siswa dapat membuat 
kesimpulan pemecahan masalah 
mengenai magnet non permanen. 

6 Mengkaitkan pemecahan 
masalah pada problem 
pertamadengan masalah yang 
diberikan pada problem kedua 

100.00 Seluruh siswa dapat mengkaitkan 

pemecahan pada masalah mengenai 
magnet non permanen dengan problem 
yang diberikan pada masalah mengenai 
motor listrik tanpa magnet permanen. 

7 Membuat sketsa percobaan 83.33 Hampir seluruh siswa dapat membuat 
sketsa percobaan untuk memecahkan 
masalah pada aplikasi konsep mengenai 
motor listrik tanpa magnet permanen. 

8 Membuat prosedur percobaan 
untuk memecahkan masalah 
kedua. 

100.00 Seluruh siswa dapat membuat prosedur 
percobaan untuk memecahkan masalah 
kedua mengenai motor listrik tanpa 
magnet permanen. 

9 Memperkirakan grafik 
hubungan antara variabel 
bebas dan terikat. 

83.33 Hampir seluruh siswa dapat 
memperkirakan hubungan antara besar 
tegangan listrik dengan putaran koil pada 
motor listrik. 

10 Memperkirakan grafik 
hubungan antara variabel 
bebas dan terikat. 

83.33 Hampir seluruh siswa dapat 
memperkirakan hubungan antara 
banyaknya lilitan dengan putaran koil 
pada motor listrik. 

11 Menarik kesimpulan dari 
pemecahan masalah kedua. 

100.00 Seluruh siswa dapat membuat 
kesimpulan dari percobaan yang 
dilakukan untuk memecahkan masalah 
mengenai motor listrik tanpa magnet 
permanen. 

12 Membuat saran percobaan 66.67 Sebagian besar siswa dapat memberikan 
saran untuk melakukan percobaan ini 
supaya berjalan dengan lancar. 
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Tabel 5 : Tafsiran presentase kemampuan bereksperimen dari hasil tes (lanjutan) 

No. Kemampuan bereksperimen % Tafsiran 

13 Menganalisis konsep 100,00 Seluruh siswa menganalisis konsep yang 
terkait dengan pemecahan masalah motor 

listrik tanpa magnet permanen.  

14 Menganalisis spesifikasi alat  
eksperimen 

100.00 Seluruh siswa mampu memahami arus 
terkecil yang dapat membuat motor listrik 

berputar. 

15 Menganalisis kesalahan 
prosedur eksperimen. 

100,00 Seluruh siswa dapat menganalisis 
prosedur pembuatan motor listrik dengan 

memperhatikan selaput isolator kawat 
email supaya motor listrik berputar. 

16 Menganalisis bahan yang 
dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah. 

100.00 Seluruh siswa dapat menganalisis bahan 
yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah. 
 

17 Menganalisis jumlah lilitan yang 
digunakan untuk mempercepat 

putaran alat. 

83.33 Hanya seluruh siswa dapat menganalisis 
jumlah lilitan yang digunakan untuk 

mempercepat putaran alat. 

18 Menarik kesimpulan secara 
menyeluruh. 

83.33 Hampir seluruh siswa dapat menarik 
kesimpulan secara menyeluruh. 

19 Memberikan saran dari seluruh 
pemecahan masalah. 

100.00 Seluruh siswa dapat memberikan saran 
dari seluruh pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan gambaran grafik diatas, terlihat bahwa: 

1. Sebagian besar siswa dapat (12) memberikan saran untuk melakukan percobaan untuk 

pemecahan masalah kedua 

2. Hampir seluruh siswa dapat: 

 merancang rangkaian alat dan bahan untuk memecahkan masalah;  

 (7)  membuat sketsa percobaan; 

 (9)  memperkirakan hubungan antara besar tegangan listrik dengan putaran koil 

pada motor listrik; 

 (10) memperkirakan hubungan antara banyaknya lilitan dengan putaran koil 

pada motor listrik; 

 (17) menganalisis jumlah lilitan yang digunakan untuk mempercepat putaran 

alat; dan 

 (18) menarik kesimpulan secara menyeluruh. 

3. Seluruh siswa dapat:  

(1) memahami masalah; 
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(2) mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan 

eksperimen; 

(4) membuat strategi untuk meningkatkan kemampuan alat; 

(5) membuat kesimpulan pemecahan masalah pertama; 

(6) mengkaitkan pemecahan masalah pada problem pertamadengan masalah yang 

diberikan pada problem kedua 

(8) membuat prosedur percobaan untuk memecahkan masalah kedua; 

(11) menarik kesimpulan dari pemecahan masalah kedua; 

(13) menganalisis konsep; 

(14) menganalisis spesifikasi alat eksperimen; 

(15) menganalisis kesalahan prosedur eksperimen; 

(16) menganalisis bahan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah; dan 

(19) memberikan saran dari seluruh pemecahan masalah. 

Jika dilihat secara kumulatif, maka profil kemampuan seluruh siswa kelas Xii SMA Darul 

Hikam Bandung adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. Profil kumulatif kemampuan eksperimen problem solving 

 

Jika kita bandingkan kemampuan eksperimen problem solving, ternyata kemampuan 

eksperimen prolem solving siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki, walaupun 

perbedaannya hanya kecil. Tetapi keduanya mempunyai kemampuan yang sangat baik 

dalam melakukan eksperimen ini.Berikut ini adalah foto alat motor listrik tanpa magnet 

permanen yang telah dibuat oleh siswa ( yang lengkapnya). 
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Gambar 5. Foto implementasi kegiatan eksperimen di SMA Darul Hikam 

Berdasarkan gambaran di atas, maka kegiatan eksperimen problem solving dapat 

diimplementasikan dengan baik di sekolah dan dapat dijadikan alternatif model kegiatan 

eksperimen, sebagai gambaran data di atas dapat dikelompokkan sebagi berikut:  

1. Tahap persiapan 

Point yang harus diperhatikan dalam kegiatan eksperimen problem solving ini bahwa 

guru harus sudah memberikan konsep mengenai gejala fisis yang ditampilkan terlebih 

dahulu. Kemudian siswa diminta untuk mengaplikasikan konsep tersebut dengan 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Jika hal ini tidak dilakukan, maka 

kegiatan eksperimen problem solving ini tidak akan berjalan dengan baik. 

Table  6.  A  basic  hierarchy  of  inquiry-oriented  science  teaching  practices.  The  

degree  of  intellectual  sophistication  and locus of control are different with each 

approach. 

Discovery 

Learning  

Interactive 

demonstration  

Inquiry 

lesson  

Inquiry 

lab  

Hypothetical 

Inquiry 

Low Intellectual Sophistication  High 

Teacher Locus of Control Student 

 

2. Tahap pelaksanaan  

Pada tahap ini, akan terbentuk sikap ilmiah dimana siswa harus teliti dalam 

melaksankan kegiatan eksperimen, melakukan kerjasama dengan siswa yang lain untuk 

memecahkan masalah, melakukan pembagian tugas, mengelola masalah, melakukan 

prosedur yang berurutan, melakukan percobaan yang berulang untuk memperoleh hasil 

yang akurat, dan kemudian melakukan pengambilan data, mengelola waktu, membentuk 

sikap positif  
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Table 7. Distinguishing characteristics of inquiry labs by type. 

Inquiry Lab Type Questions/Problem 
Source 

Procedures 

 

Guided inquiry Teacher identifies 
problem to be 
researched 

Guided by multiple teacher-
identified questions; 

extensive pre-lab orientation 

Bounded inquiry Teacher identifies 
problem to be 
researched 

Guided by a single 
teacher-identified 
question, partial pre-lab 
orientation 

Free inquiry Students identify 
problem to be 
researched 

Guided by a single 
student-identified question; 
no pre-lab orientation 

 

 

3. Tahap akhir  

Analisis yang dilakukan pada tahap ini sangat mendukung siswa untuk memperoleh 

keberhasilan dalam memecahkan masalah yang diberikan. Spesifikasi alat, prosedur 

percobaan, hasil pengolahan data merupakan bagian yang harus dianalisis karena 

dalam eksperimen problem solving siswa dituntut untuk mempersiapkan alat, membuat 

prosedur, dan melakukan pengambilan data secara mandiri. Setelah itu, barulah siswa 

diminta untuk dapat menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil dari percobaan yang 

dilakukannya. ( Wenning,2005) 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka problem solving laboratory dapat dijadikan 

sebagai model alternatif kegiatan eksperimen yang dapat diimplementasikan di Sekolah 

Menengah Atas. Selain itu, dengan model ini siswa dapat menggali kemampuan dalam 

memecahkan masalah, membuat prosedur eksperimen, mengaplikasikan konsep dan 

menghasilkan produk teknologi. Sehingga IPA dapat dipandang sebagai produk, proses, 

dan sikap. 
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The Use Of E-Learning Based Moodle To Increase Student’s Discuss Participation In a 
Big Class Of General Physics Lecture 

 
 
Endi Suhendi, Winny Liliawati, Hera Novia  and Achmad Samsudin 

Indonesia University of Education  
 
Abstract: General physics is one of the major lecture that must be followed by all of the 
physics, chemistry, biology, mathematics, and computer science education students. There 
are five big classes for this lecture, because every class consists of almost 100 students. 
Discuss is the main method that used for learning process. Limited time, the lack of student‘s 
involvement, and not all teaching material can be performed are the obstacles of learning 
process. To solve these problems, e-learning base moodle is used. Based on data analysis, 
it reaches fast 30.8 % students used this program; there are recorded 103 comments in this 
open discussion which divided into 75.7 % talking about teaching material, 8.9 %  about 
motivation, and 15.5 % others. It can be concluded that the use of moodle e-learning 
program increases the student‘s discuss participation in a big class of general physics 
lecture. 
 
Keywords: E-Learning, discuss, big class 
 
Pendahuluan 
 
Mata kuliah Fisika Umum termasuk kelompok Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) yang 

merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di lingkungan FPMIPA UPI. Mata 

kuliah ini diberikan kepada mahasiswa di semester satu pada setiap tahun ajaran baru. 

Setiap tahunnya, jumlah peserta matakuliah ini tidak kurang dari 750 mahasiswa yang 

tersebar dalam lima jurusan. Pembagian kelas perkuliahan didasarkan pada jurusan 

masing-masing, sehingga terdapat lima kelas paralel dalam perkuliahan. Tabel 1 berikut 

menyajikan jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Fisika Umum pada masing-

masing jurusan tiap tahun ajaran.  

Tabel 1. 

Jumlah Mahasiswa Peserta Kuliah Fisika Umum Tiap Tahun Ajaran 

Jurusan 
Pendidikan 

Jumlah Mahasiswa (Per Tahun Ajaran) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Fisika 200 164 143 

Kimia 235 164 160 

Biologi 226 194 151 

Matematika 224 168 158 

Ilmu Komputer 250 154 100 
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Dari tabel di atas, jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Fisika Umum pada tiap 

kelas tidak kurang dari 100 mahasiswa, sehingga kelas perkuliahan ini termasuk perkuliahan 

kelas besar.  

Perkuliahan Fisika Umum dilaksanakan menggunakan pendekatan konseptual dan 

kontekstual dengan metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab dan ceramah dengan 

bantuan penggunaan media slide power point, animasi multimedia flash dan alat peraga 

fisika. Metode yang banyak digunakan dalam perkuliahan ini adalah diskusi. Diskusi diawali 

dengan dosen menyajikan fenomena-fenomena fisis baik fenomena alam maupun 

fenomena pada berbagai produk teknologi yang berbasis konsep fisika, kemudian 

mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan pendapatnya mengenai 

fenomena-fenomena tersebut. Secara umum, diskusi mahasiswa yang terjadi sangat 

menarik, mahasiswa sangat antusias untuk memberikan ide dan gagasannya tentang 

fenomena-fenomena yang di tampilkan sehingga memerlukan waktu diskusi yang lama. 

Adanya diskusi yang menarik dan lama ini, juga sering mengakibatkan materi tidak 

semuanya tersampaikan. Karena terbatasnya waktu perkuliahan, sering kali dosen dengan 

terpaksa harus membatasi waktu diskusi. Berdasarkan hasil observasi, tidak semua 

mahasiswa ikut berpartisipasi dalam diskusi yang menarik tersebut. Mahasiswa yang 

mengungkapkan pendapatnya masih didominasi oleh mahasiswa tertentu saja. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 

menyampaikan ide, gagasan, pertanyaan dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan 

perkuliahan. 

Moodle merupakan salah satu e-learning platform yang dapat digunakan secara 

gratis dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. E-learning berbasis moodle ini mudah 

dipelajari dan mudah digunakan bagi para pengguna yang mampu mengakses internet. Bagi 

para guru atau dosen dan pengguna internet yang lain yang tertarik untuk mempelajari 

moodle lebih lanjut, dapat mengunjungi situs resmi moodle di www.moodle.org. Fakultas 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) telah mengembangkan pekuliahan dengan menggunakan e-learning yang 

berbasis moodle. Beberapa dosen di Jurusan Pendidikan Fisika telah mengembangkan pula 

pembelajaran menggunakan berbasis moodle ini sejak awal tahun ajaran 2006/2007. 

Sampai saat ini sekitar 36 mata kuliah di Jurusan Pendidikan Fisika telah tersedia dalam 

bentuk e-learning. Bahan atau materi ajar yang tersedia dalam setiap mata kuliah e-learning 

ini dapat terus menerus diperbaharui oleh dosen pengampu mata kuliah bersangkutan. 
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Selain Materi, moodle memfasilitasi juga forum diskusi, fasilitas pengiriman dan penilaian 

tugas, pengelolaan nilai kegiatan (secara offline) dan pembuatan quiz/soal multiple choice.  

Artikel ini memaparkan tentang pemanfaatan e-learning berbasis moodle dalam 

meningkatkan diskusi antar mahasiswa pada perkuliahan fisika umum yang termasuk dalam 

perkuliahan kelas besar. 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan 

pemanfaatan dan penggunaan e-learning berbasis moodle oleh mahasiswa yang mengikuti 

mata kuliah Fisika Umum. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan Fisika Umum tahun akademik 2007/2008 yang berjumlah 844 yang terdiri dari 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika 164 orang, Jurusan Pendidikan Matematika 168 

orang, Jurusan Pendidikan Kimia 164 orang, Jurusan Pendidikan Biologi 194 orang, Jurusan 

Pendidikan Ilmu Komputer 154 orang. Sampel penelitian yang digunakan adalah mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Matematika sebanyak 168 orang. 

 Data diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi mahasiswa yang ikut berpartisipasi 

dalam program e-learning berbasis Moodle, selanjutnya data kemu dianalisis berdasarkan 

topik yang didiskusikan dalam e-learning dan dipersentasekan. 

Temuan Dan Pembahasan 

 Data tentang jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penggunaan e-lerarning dan 

komentar-komentar diskusi dari tiap mahasiswa seluruhnya terekam dalam moodle. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dari seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, 

hanya sekitar 30,8% mahasiswa yang terlibat dalam penggunaan e-learning berbasis 

moodle ini. Beberapa alasan terkait diantaranya adalah masih terdapat mahasiswa yang 

kurang familier dengan internet, sedangkan untuk aktif dalam e-learning ini mahasiswa 

harus memiliki alamat e-mail, dan fasilitas internet gratis masih belum disediakan oleh pihak 

fakultas sehingga beberapa mahasiswa merasa malas untuk datang ke warnet.  Dari 30,8% 

mahasiswa yang terlibat, terdapat beberapa mahasiswa yang memang aktif diskusi di 

perkuliahan, tetapi sekitar 85,5% adalah mahasiswa yang kurang aktif bahkan tidak aktif 

dalam diskusi tatap muka di perkuliahan. Hasil ini menunjukkan forum diskusi yang terjadi 

antar mahasiswa melalui forum e-learning berbasis moodle tidak lagi didominasi oleh 

mahasiswa-mahasiswa tertentu saja, mahasiswa yang kurang aktif bahkan tidak aktif dalam 
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diskusi tatap muka di perkuliahan sudah berani untuk memberikan permasalahan ataupun 

tanggapannya. 

Komentar-komentar mahasiswa yang terekam dalam forum diskusi pun bervariasi. 

Tabel berikut menyajikan prosentase berkaitan dengan isi komentar para mahasiswa. 

Tabel 2. Persentase Isi Komentar Mahasiswa pada Forum Diskusi 

 

Dari tabel 2 di atas terlihat isi komentar pada forum diskusi yang telah dilakukan oleh para 

mahasiswa. Sekitar 75,7% isi diskusi adalah berkaitan dengan materi perkuliahan. Berkaitan 

dengan materi ini, sekitar 38,5% adalah komentar mahasiswa yang memberikan 

permasalahan-permasalahan untuk ditanggapi mahasiswa lain, dan sisanya sekitar 61,5% 

adalah tanggapan-tanggapan atas permasalahan yang muncul. Dominannya isi komentar 

tentang materi memang sesuai dengan tujuan diadakannya forum diskusi ini. Pada 

perkuliahan mahasiswa sering diingatkan untuk menyampaikan permasalahan dan 

tanggapan yang pada diskusi tatap muka tidak sempat tersampaikan untuk disampaikan 

pada forum diskusi melalui e-learning berbasis moodle ini. Untuk memberikan permasalahan 

atau tanggapan pada forum diskusi melalui e-learning berbasis moodle ini, mahasiswa tidak 

dibatasi oleh waktu. Mahasiswa bisa berdiskusi kapan saja dan dimana saja. Penyampaian 

permasalahan dan tanggapan berkaitan dengan materi pun tidak dibatasi, dalam artian 

walaupun materi tertentu misalnya gerak sudah selesai dibahas pada perkuliahan, 

mahasiswa masih bisa memberikan permasalahan ataupun tanggapan tentang materi gerak 

tersebut selama satu semester berjalan. Hal ini memungkinkan diskusi tentang suatu materi 

tertentu yang menarik terus didiskusikan selama satu semester, dan hal ini terjadi pada 

materi hukum Newton tentang gerak. Hampir selama satu semester diskusi tentang materi 

hukum Newton tentang gerak terus berlangsung. Permasalahan tentang materi yang tidak 
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tersampaikan pada perkuliahan, dapat direduksi dengan penggunaan e-learning berbasis 

moodle ini. Dosen lebih leluasa untuk melanjutkan materi kuliah tanpa ada kekhawatiran 

mahasiswa masih belum puas tentang materi yang disampaikan pada perkuliahan.  

Selain materi, sekitar 8,9% isi diskusi adalah berkaitan dengan motivasi. Hal-hal 

yang terekam mengenai motivasi ini adalah dominan tentang perlunya masukan dari 

mahasiswa lain bagaimana cara belajar fisika yang baik, ataupun bagaimana cara belajar 

yang baik di perguruan tinggi. Beragam solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa, tetapi pada 

intinya adalah perlunya sikap kemandirian. Isi komentar pada forum diskusi yang lain adalah 

lain-lain yaitu sekitar 15,5%. Lain-lain ini mencakup beberapa hal hanya persentasenya tidak 

cukup signifikan, diantaranya adalah isi komentar tentang penyampaian permasalahan yang 

diluar materi dan agenda kegiatan para mahasiswa.  

Kesimpulan Dan Saran 

 Berdasarkan data temuan dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan e-learning berbasis moodle dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 

berdiskusi. Hal ini ditunjukkan oleh terlibatnya sejumlah mahasiswa yang cukup signifikan 

yang pada forum diskusi di perkuliahan kurang aktif bahkan tidak aktif, pada forum diskusi 

melalui e-learning berbasis moodle ini mereka aktif untuk memberikan permasalahan dan 

tanggapan terkait dengan materi perkuliahan.  
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Developing Virtual Laboratory for Teaching Modern Physics 
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Abstract: Modern physics is counterintuitive, difficult to visualize, mathematically 

challenging, and abstract. This research will be develop some of virtual laboratory on 
modern physics to improve the learning of this subject. These virtual laboratory include 
several key features to help students build science generic skills, critical thinking 
disposition, visual representations of abstract concepts and microscopic processes that 
cannot be directly observed, interactive environments that directly couple students‘ actions 
to animations, connections to everyday life, and efficient calculations so that students can 
focus on the concepts rather than the mathematics. This article provides an overview of the 
virtual laboratory on modern physics and their development. 
 
Keywords: Virtual laboratory, modern physics  
 
Pendahuluan 
 
Salah satu permasalahan penting dalam pembelajaran fisika adalah rendahnya kualitas 

pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan. Kualitas proses dan hasil belajar fisika di 

sekolah ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya ketersediaan sarana laboratorium. 

Kegiatan laboratorium merupakan hal yang krusial dalam pembelajaran fisika, karena 

melalui kegiatan laboratorium aspek produk, proses, dan sikap dapat lebih dikembangkan. 

Melalui pembelajaran fisika berbasis kegiatan laboratorium juga dapat ditingkatkan 

penguasaan konsep, keterampilan  generik sains, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik.  

Selain dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa, kegiatan laboratorium 

juga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kemampuan siswa menggunakan metode 

sains yang dilandasi sikap keilmuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan fisika dalam kurikulum yang mengacu pada tiga aspek 

esensial, yaitu (1) membangun pengetahuan yang berupa penguasaan konsep, hukum, dan 

teori beserta penerapannya; (2) kemampuan melakukan proses, antara lain pengukuran, 

percobaan, dan bernalar melalui diskusi; (3) sikap keilmuan, antara lain kecenderungan 

keilmuan, berpikir kritis, berpikir analitis, perhatian pada masalah sains, penghargaan pada 

hal-hal yang bersifat sains (Sumaji, 1998). 

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan laboratorium sangat bergantung pada peran 

guru. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru fisika dalam 
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merancang dan melaksanakan percobaan masih relatif rendah. McDermot (1990) 

menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi rendahnya kinerja 

pendidikan IPA (termasuk fisika) adalah kurangnya guru-guru yang dipersiapkan dengan 

baik. Selain rendahnya kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan percobaan, 

kegiatan praktikum fisika juga dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya mahalnya 

peralatan laboratorium, terbatasnya sarana laboratorium yang dimiliki sekolah, serta 

kesulitan melakukan praktikum pada berbagai konsep fisika yang abstrak. Pada konsep 

fisika yang abstrak, terdapat kesulitan untuk memvisualisasikan atau menampilkan proses 

fisis secara langsung melalui kegiatan laboratorium yang riil. Kondisi ini menyebabkan 

rendahnya tingkat penguasaan konsep fisika peserta didik. 

Pelaksanaan praktikum dalam fisika sangat penting dalam rangka mendukung 

pembelajaran dan memberikan penekanan pada aspek proses. Hal ini didasarkan pada 

tujuan pembelajaran fisika sebagai proses yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

sehingga siswa tidak hanya mampu dan terampil dalam bidang psikomotorik, melainkan 

juga mampu berpikir sistematis, obyektif, dan kreatif. Untuk memberikan penekanan lebih 

besar pada aspek proses, siswa perlu diberikan keterampilan seperti mengamati, 

menggolongkan, mengukur, berkomunikasi, menafsirkan data, dan bereksperimen secara 

bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir anak dan materi pelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum (Sumaji, 1998). 

Laboratorium dalam pembelajaran fisika memiliki peranan penting. Diantara peran 

tersebut diantaranya: Pertama, sebagai wahana untuk mengembangkan keterampilan dasar 

mengamati atau mengukur dan keterampilan proses lainnya seperti mencatat, membuat 

tabel, membuat grafik, menganalisis data, menarik kesimpulan, berkomunikasi, dan 

bekerjasama dalam tim. Kedua, laboratorium sebagai wahana untuk membuktikan konsep 

atau hukum-hukum alam sehingga dapat lebih memperjelas konsep yang telah dibahas 

sebelumnya. Ketiga, sebagai wahana mengembangkan keterampilan berpikir melalui proses 

pemecahan masalah dalam rangka siswa menemukan konsep sendiri. Melalui peran ini 

laboratorium telah dijadikan wahana untuk learning how to learn (Wiyanto, 2008). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan laboratorium adalah 

sumber daya yang mencakup bahan dan peralatan, ruang dan perabot, tenaga laboran, 

serta teknisi. Ketersediaan sumber daya tersebut secara memadai jelas akan menunjang 

pelaksanaan kegiatan laboratorium, sebaliknya keterbatasan alat dan bahan sering menjadi 

alasan bagi guru untuk tidak melakukan kegiatan laboratorium. Ketersediaan alat dan bahan 

laboratorium yang dimiliki sekolah dapat diatasi, salah satunya dengan pengembangan 
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model laboratorium virtual, termasuk untuk visualisasi proses fisis yang abstrak serta 

percobaan yang tidak dimungkinkan dilakukan secara riil di laboratorium fisika. 

Fisika modern merupakan salah satu matakuliah penting dalam fisika, karena 

mendasari beberapa matakuliah lanjutan lainnya diantaranya fisika kuantum, fisika zat 

padat, fisika statistik dan fisika inti. Secara garis besar konsep fisika modern meliputi: teori 

relativitas khusus, teori kuantum radiasi elektromagnetik dan materi, atom serupa hidrogen, 

atom berelektron banyak, fisika inti, dan sistem atomik. Setiap konsep tersebut terdiri dari 

sub-sub konsep yang perlu dipraktikumkan. Konsep-konsep dalam fisika modern umumnya 

termasuk konsep yang abstrak sehingga sulit divisualisasikan ataupun menampilkan 

prosesnya secara lengkap, termasuk dengan praktikum riil sekalipun. Hal ini menyebabkan 

kesulitan bagi peserta didik untuk memahami konsep-konsep penting dalam fisika modern, 

sehingga perolehan hasil belajarnya menjadi tidak optimal.  

Perkembangan di bidang teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar 

bagi dunia pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran fisika. Menurut Rosenberg 

(dalam Surya, 2006) terdapat lima pergeseran dalam proses pembelajaran dengan 

berkembangnya penggunaan teknologi informasi yaitu, (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) 

dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke ―online‖ atau saluran, (4) dari 

fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata. 

Kesulitan dalam memahami konsep fisika yang abstrak dan sulit divisualisasikan dapat 

diatasi, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi komputer. Teknologi komputer adalah 

sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk 

interaksi sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Konsep-konsep fisika tersebut 

direalisasikan dalam program komputer dengan menggunakan piranti lunak yang mudah 

dipelajari. Gunawan (2008) menyatakan sejumlah bentuk interaksi dapat dimunculkan 

melalui media komputer seperti penyajian praktik dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, 

penemuan, dan pemecahan masalah. 

Penggunaan media pembelajaran termasuk dalam kegiatan laboratorium virtual dapat 

melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan program komputer 

sebagai media interaktif. Para peneliti menemukan bahwa ada berbagai cara peserta didik 

dalam memproses informasi yang bersifat unik. Sebagian lebih mudah memproses informasi 

visual, sebagian lain lebih mudah kalau ada suara, dan sebagian lain akan memahami 

dengan mudah atau lebih baik jika melakukannya dengan praktek. Penggunaan 

laboratorium virtual dalam pembelajaran fisika diharapkan dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dan keterampilan berpikir kritis peserta didik.  
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Suatu simulasi komputer yang memungkinkan adanya fungsi percobaan laboratorium 

pada suatu komputer dinamakan virtual laboratory. Virtual laboratory merupakan sistem 

yang dapat digunakan untuk mendukung sistem praktikum yang berjalan secara 

konvensional. Virtual laboratory ini biasa disebut dengan virtual-lab. Diharapkan dengan 

adanya virtual-lab ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya untuk 

melakukan praktikum melalui akses internet maupun menggunakan software pembelajaran 

yang disediakan. Hal ini menjadi pembelajaran efektif karena mahasiswa dapat belajar 

sendiri secara aktif tanpa bantuan instruktur ataupun asisten seperti sistem yang berjalan. 

Dengan format tampilan berbasis web cukup membantu mahasiswa untuk dapat mengikuti 

praktikum secara mandiri.  

Virtual laboratory dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu: 1) simulasi klasik yang berisi 

unsur-unsur percobaan laboratorium tertentu dan tersedia di tempat itu (simulations). 2) 

simulasi klasik yang berisi unsur-unsur percobaan laboratorium tertentu dan dapat diakses 

secara online (cyber laboratory). 3) simulasi yang mencoba menghadirkan percobaan 

laboratorium yang sedapat mungkin sesuai dengan eksperimen sesungguhnya (virtual labs). 

4) simulasi laboratorium yang mengadakan percobaan menggunakan virtual reality 

techniques (VR Labs) 5). eksperimen riil yang dikendalikan via jaringan/internet (remote 

labs) (Harms. 2000). 

Pemanfaatan simulasi komputer dalam virtual laboratory fisika modern diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman konsep calon guru. Jimoyiannis (2001) menyatakan 

bahwa simulasi komputer dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran karena 

dapat membantu siswa mengatasi kelemahannya dalam teori dan pengembangan 

pemahaman konsep fisika. Sedangkan Zacharia (2003) menyatakan bahwa penggunaan 

simulasi interaktif membantu mahasiswa memvisualisasikan masalah dan pemecahannya, 

juga dapat menumbuhkan sikap positif terhadap fisika. Menurut Jong (1999), pemanfaatan 

multimedia dalam pembelajaran mendorong mahasiswa untuk belajar proses penemuan 

(discovery learning process). 

Selain penguasaan konsep fisika modern, penggunaan model virtual laboratory juga 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan generik sains dan disposisi berpikir kritis 

calon guru. Menurut Brotosiswoyo (2001), terdapat keterampilan berpikir yang bersifat 

generik yang dapat dimunculkan melalui pembelajaran fisika yaitu: pengamatan langsung, 

pengamatan tak langsung, kesadaran akan skala besaran, kemampuan menggunakan 

bahasa simbolik, kemampuan berpikir dalam kerangka taat azas, kemampuan inferensi 

logika, kemampuan memahami hukum sebab akibat, kemampuan membuat model 
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matematik, dan kemampuan membangun konsep abstrak. Sedangkan disposisi berpikir 

kritis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini meliputi: inquisitiveness, systematicity, 

analyticity, self confidence, maturity of judgment. Indikator ini dipilih dari 7 indikator disposisi 

berpikir kritis yang dikembangkan Facione (2009). 

Studi terhadap kemampuan berpikir siswa mengungkapkan bahwa keterampilan 

berpikir kritis tidak berkembang tanpa usaha secara eksplisit dan sengaja ditanamkan 

dalam pengembangannya (Zohar, 1994). Seorang siswa tidak akan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritisnya dengan baik jika tidak dilatih berpikir secara kritis dalam 

bidang studi yang dipelajarinya (Meyers, 1986).  

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini akan dikembangkan suatu model 

virtual laboratory fisika modern sebagai solusi alternatif terbatasnya fasilitas laboratorium. 

Model virtual laboratory ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep, 

keterampilan generik sains dan disposisi berpikir kritis peserta didik. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian dan pengembangan pendidikan (educational research and development), dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian R&D adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan (Gall et al., 2003). Dalam 

penelitian ini akan dikembangkan suatu produk virtual laboratory untuk pembelajaran fisika 

modern. Secara umum penelitian dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu: tahap studi 

pendahuluan, tahap pengembangan desain model laboratorium virtual, dan tahap validasi 

dan evaluasi model. Secara lengkap alur penelitian ditunjukkan pada gambar berikut 1.1 

Saat ini penelitian masih dalam tahap studi pendahuluan. Pada tahap ini metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif, untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada 

secara sistematis, faktual, akurat, dan apa adanya. Selama penelitian dilaksanakan, peneliti 

bertindak sebagai instrumen utama dan menyatu dengan kegiatan penelitian dengan cara 

terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dalam kondisi yang sesungguhnya. 

Peneliti secara langsung dapat berhubungan dengan responden dan objek lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang dilibatkan pada tahap ini 

adalah calon guru dan guru-guru fisika di sekolah menengah. 
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Gambar 1.1. Alur Penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap konsep-konsep dalam fisika modern 

dapat diketahui bahwa fisika modern terdiri dari konsep-konsep abstrak, konsep 

berdasarkan prinsip, dan konsep abstrak dengan contoh konkrit. Secara garis besar konsep 

dalam fisika modern terdiri dari 6 konsep utama yaitu: teori relativitas khusus, teori kuantum 

untuk radiasi elektromagnetik dan materi, atom serupa hidrogen, atom berelektron banyak, 

fisika inti, dan sistem atomik. Setiap konsep tersebut terdiri dari sub-sub konsep, dengan 

beberapa diantaranya perlu didukung dengan praktikum baik yang riil ataupun virtual. Tabel 

berikut menunjukkan rincian konsep-konsep tersebut. 
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Tabel 1.1 Konsep-konsep dalam Fisika Modern 

No Konsep Utama Sub Konsep 

1 Teori Relativitas Khusus 

transformasi Galilean, postulat Einstein, koordinat 

transformasi Lorentz, kontraksi panjang Relativistik, 

dilatasi waktu relativistik, pengukuran ruang-waktu 

relativistik, transformasi kecepatan relativistik, 

massa, energi dan momentum dalam Relativitas, 

2 
Teori Kuantum Radiasi 

Elektromagnetik dan Materi 
radiasi elektromagnetik-foton, gelombang materi. 

3 Atom-atom serupa Hidrogen atom Bohr, gerak orbital elektron, spin elektron 

4 Atom Berelektron Banyak 
prinsip pengecualian Pauli, atom elektron banyak dan 

tabel periodik, sinar X. 

5 Fisika Inti 
Sifat-sifat nukleus, model-model Inti, Peluruhan 

nukleus, reaksi  inti, fisika partikel 

6 Sistem Atomik 
Molekul-molekul, teori kinetik, fungsi-fungsi distribusi, 

statistika klasik, statistika kuantum, dan zat padat. 

 

Selain analisis pada konsep-konsep fisika modern, juga dilakukan analisis pada topik 

apa saja yang perlu dan bisa dipraktikumkan secara virtual. Analisis tidak hanya dilakukan 

pada buku-buku teks fisika modern di perguruan tinggi, tapi juga dilakukan pada buku-buku 

fisika di sekolah menengah. Hal ini dimaksudkan agar model virtual laboratory yang akan 

dikembangkan lebih bermanfaat karena tidak hanya digunakan di perguruan tinggi, tapi juga 

di sekolah menengah. 

Dari analisis tersebut akhirnya ditentukan bahwa virtual laboratory yang akan 

dikembangkan dikhususkan pada sub topik tinjauan kuantum dari radiasi elektromagnetik 

dan materi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan tingkat kemanfaatan model yang akan 

dibuat, karena materi-materi dalam sub topik ini tidak hanya dipelajari di perguruan tinggi, 

tapi juga di sekolah menengah. Pada materi ini beberapa eksperimen yang mungkin 

dikembangkan antara lain: radiasi benda hitam, efek fotolistrik, percobaan tetes minyak 

Millikan, efek Compton, produksi dan pemusnahan pasangan, percobaan Davisson-Germer, 

dan difraksi elektron. 

Selain analisis pada materi dan praktikum yang mungkin dikembangkan, dalam studi 

pendahuluan ini juga telah diperoleh sejumlah data yang berkaitan dengan problematika 

pembelajaran dan praktikum fisika modern di sekolah maupun di LPTK. Data diperoleh 
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melalui angket dan studi dokumen. Angket dibagikan kepada mahasiswa calon guru yang 

telah mengikuti matakuliah fisika modern serta guru-guru fisika di sekolah menengah. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan riil yang dihadapi oleh 

mahasiswa calon guru maupun guru-guru fisika berkaitan dengan pembelajaran dan 

kegiatan laboratorium fisika modern.  

Studi dokumen juga dilakukan pada instrumen evaluasi yang digunakan dosen pada 

matakuliah fisika modern dan data hasil belajar fisika modern mahasiswa. Hasil analisis 

dokumen menunjukkan bahwa model evaluasi yang digunakan belum menyentuh konsep 

mendasar dalam fisika modern. Soal ujian yang digunakan umumnya hanya berbentuk 

pembuktian persamaan dan perhitungan matematis. Hampir tidak ada pertanyaan teoritis 

yang dapat digunakan mengukur sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap proses-

proses penting dalam fisika modern. Selain model evaluasi, analisis pada data perolehan 

hasil belajar mahasiswa juga menunjukkan bahwa pembelajaran fisika modern belum 

optimal. Dengan kata lain, mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk memahami 

konsep-konsep fisika modern tersebut. 

Kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep fisika modern ditunjukkan salah 

satunya oleh rendahnya rata-rata perolehan hasil belajar mahasiswa pada salah satu LPTK 

di Mataram yang mengikuti matakuliah fisika modern pada 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 

53,7 (2006), 63,5 (2007), dan 54,2 (2008). Rendahnya rata-rata perolehan di atas juga 

menunjukkan bahwa secara klasikal mahasiswa tidak tuntas dalam pembelajaran fisika 

modern. 

Hal ini selain disebabkan oleh karakteristik materi yang abstrak sehingga sulit 

divisualisasikan, juga disebabkan oleh pendekatan pengajaran fisika modern yang lebih 

cenderung memberikan penekanan pada aspek produk, sementara aspek proses dan sikap 

tidak mendapatkan porsi yang sesuai. Model pembelajaran yang selama ini dilaksanakan 

lebih menekankan pada aspek pengembangan matematis dibandingkan konsep fisika 

modern itu sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan mahasiswa cenderung menghapal 

rumus-rumus tanpa mengerti makna fisisnya.  

Berdasarkan data angket yang telah disebarkan untuk mengetahui persepsi awal guru 

tentang pembelajaran dan rencana pengembangan virtual laboratory fisika modern dapat 

diketahui bahwa sebagian besar (83%) berpendapat bahwa konsep dalam fisika modern 

termasuk konsep yang sukar dan susah dipahami. Padahal konsep-konsep fisika modern 

sangat diperlukan dalam aplikasi teknologi. Semua responden menyatakan setuju dengan 
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pentingnya peranan fisika modern dalam mendukung perkembangan teknologi dan 

informasi.  

Untuk ketersediaan alat dan sarana lain yang menunjang pelaksanaan praktikum 

fisika modern di sekolah, sebagian besar responden (91%) menyatakan bahwa alat untuk 

praktikum fisika modern belum tersedia, sedangkan lainnya (sekitar 9%) menyatakan ragu-

ragu.  

Semua responden mendukung ide pengembangan virtual laboratory fisika modern 

untuk mendukung pembelajaran fisika di sekolah. Menurut responden penggunaan virtual 

laboratory selain efisien dan murah, juga dapat membantu pemahaman konsep fisika 

modern, keterampilan berpikir, dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Secara umum responden menyatakan bahwa semua konsep dalam fisika modern 

dianggap sulit, abstrak, dan sulit dipraktikumkan secara riil. Selama ini praktikum fisika 

modern tidak pernah dilakukan di sekolah menengah karena keterbatasan alat yang dimiliki. 

Sedangkan di perguruan tinggi praktikum fisika modern tidak dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan pembelajarannya, tetapi dilaksanakan pada matakuliah yang berbeda 

yaitu fisika eksperimen. Percobaan yang dilakukan juga terbatas pada topik radioaktivitas 

menggunakan alat pencacah Geiger Counter. Sedangkan percobaan lainnya tidak pernah 

dilakukan karena keterbatasan alat yang dimiliki. Kesulitan melakukan percobaan fisika 

modern selain disebabkan keterbatasan sarana pendukungnya, juga karena beberapa 

praktikum dalam fisika modern tidak mungkin dilaksanakan secara riil di laboratorium, 

karena sangat abstrak sehingga sulit divisualisasikan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

fisika modern belum optimal, hal ini ditunjukkan rendahnya rata-rata perolehan hasil belajar 

fisika modern mahasiswa. Salah satu kendala dalam pembelajaran fisika modern adalah 

terbatasnya peralatan untuk mendukung kegiatan laboratorium. Selama ini praktikum fisika 

modern yang sudah dilaksanakan hanya terbatas pada konsep radioaktivitas, menggunakan 

alat pencacah Geiger Counter. Sebagian besar responden menyatakan bahwa fisika 

modern termasuk konsep yang sulit dan abstrak, dan mendukung upaya pengembangan 

virtual laboratory fisika modern sebagai alternatif terbatasnya sarana praktikum fisika 

modern. 
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Improving of Critical Thinking Skils D3 Students’ of Bandung State Polytechnic  
Pass Learning of Vibration Bases on Inquiry  

 
 
I Gede Rasagama1),  Wiwip Martono1) and  Lasiman1) 

1)State Polytechnic of Bandung  
 
Abstract: Critical thinking skills in century 21 playing important role for polytechnic student 
when research pickings stall in technology area. Pass study to base on inquiry, student can 
develop ability to think it (the stall, in context academic as preparation plunges in industrial 
world. This research investigates uplifting of skill thinks student stall as result of 
implementation of study of vibration bases on inquiry. There is six skill indicators thinks stall 
becoming research focus as result of learning, inter alia: analyses argument, considers 
result of observation, concludes, applies formula, defines term (considers definition) and 
decides an action. Research subject is semester student one, Electronic Engineering, State 
Polytechnic of Bandung. Research uses method experiment-quasi, and research design is in 
the form of randomized control-group pretest posttest design. Instrument of research 
consisted of study plan, student spread sheet, the problem of test, observation sheet, and 
quisionery. Data analysis qualitative is done in diskriptif and quantitative data analysis with 
statistic test, covers Normal Test, Homogeneity Test, T test or Wilcoxon-Test. Data analysis 
for uplifting of skill thinks student stall with Gain Normalized. Result of research indicates 
that there is uplifting of skill to think student stall as result of study of vibration bases on 
inquiry, except to of indicator applies formula.  
 
Keywords: Skill of Think Critical, Learning Bases on Inquiry  
 

Pendahuluan  
 
Abad 21 adalah abad yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berlangsung secara eksponensial (Tilaar, 1998). Untuk menghadapi perkembangan 

IPTEK yang begitu cepat, masyarakat kita harus melek IPA. Melek IPA sangat penting 

dalam lapangan pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan keterampilan 

tingkat tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang dapat belajar, menalar, berpikir kreatif, 

berpikir kritis, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Pemahaman produk-produk 

dan proses-proses IPA, memberi kontribusi sangat penting pada kemampuan-kemampuan 

yang dimaksud di atas (Klausner, 1996). Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan IPA 

di semua jenis dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui peningkatan keterampilan 

berpikir kritis, harus selalu diupayakan.  

Fisika bukan hanya sekedar sederetan pengetahuan tentang konsep, teori, prinsip, atau 

hukum tentang alam, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai suatu proses berpikir. Kegiatan 

berpikir merupakan salah satu ciri manusia (homo sapiens). Sejak mempersepsi, manusia 

telah mulai berpikir dan proses ini terus berlanjut sampai akhir hayatnya. Kelebihan manusia 

dibandingkan mahluk lain, ditentukan oleh kekuatan pikirannya, yang secara konsisten 
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dinyatakan dalam perbuatan, setelah melalui proses penghayatan. Kemampuan adaftasi 

manusia dilandasi oleh kemampuan berpikir, yang dapat melahirkan berupa teknologi dan 

bentuk kehidupan sosial budaya (Rustaman, 1990). Oleh karena itu, melalui belajar fisika 

akan dapat dikembangkan kemampuan berpikir kritis, disesuaikan dengan karakteristik 

materi subyek.  

Liliasari (2002) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah salah satu proses berpikir 

tingkat tinggi, yang dapat digunakan untuk pembentukan sistem konseptual IPA peserta 

didik, sehingga dapat dinyatakan bahwa berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir 

konseptual tingkat tinggi. Berpikir kritis menekankan pada aspek pemahaman, analisis dan 

evaluasi. Halpern (Nur dan Wikandari, 2000) menyatakan bahwa belajar berpikir kritis 

memerlukan latihan; pebelajar dapat diberikan sejumlah dilema (dua pilihan yang sulit), 

argumen logis dan tidak logis, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Noris (1985) bahwa 

tujuan pengajaran berpikir kritis adalah menciptakan semangat berpikir kritis, yaitu   

mendorong pebelajar mempertanyakan apa yang mereka dengar, mengkaji pikiran mereka 

sendiri dan memastikan tidak terjadi logika yang tidak konsisten atau keliru.  

Ahli lain yang menyampaikan gagasan tentang kemampuan berpikir dalam belajar fisika 

adalah Brotosiswoyo (2001), yang menyatakan bahwa terdapat kemampuan berpikir generik 

bisa ditumbuhkan atau dikembangkan melalui belajar fisika. Kemampuan ini merupakan 

kemampuan dasar yang perlu mendapat perhatian dalam belajar fisika, sebab biila 

kemampuan ini telah dimiliki mahasiswa, dan sering menerapkannya dalam pemecahan 

masalah maka akan dilahirkan kemampuan berpikir dengan tingkatan lebih tinggi, berupa 

keterampilan berpikir kreatif dan ketereampilan  berpikir kritis.  

Para peneliti pendidikan menjelaskan bahwa belajar berpikir kritis tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti halnya belajar tentang materi, tetapi dilakukan dengan cara 

mengkaitkan kegiatan berpikir kritis secara efektif dalam diri pebelajar (Beyer dalam Costa, 

1985). Penggunaan masing-masing indikator keterampilan berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah, satu sama lain saling berkaitan. Keterampilan berpikir dapat dilatih 

dalam diri pebelajar melalui pendidikan berpikir, salah satunya melalui pembelajaran 

berbasis inkuiri, di mana dalam proses pembelajaran sangat diperlukan keterlibatan aktivitas 

si pemikir itu sendiri. Inkuiri sebagai salah satu pendekatan dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara mengkondisikan agar pebelajar 

mengajukan sejumlah pertanyaan, mengarahkan jawaban pertanyaan pebelajar pada 

jawaban yang bersifat persetujuan atau penolakan (ya atau tidak), sambil mengaitkannya 

pada konsep yang telah dimiliki oleh pebelajar. Indikator-indikator keterampilan berpikir kritis 
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yang dapat dikembangkan dalam model pembelajaran tertentu (Ennis dalam Costa, 1985) 

diuraikan lebih jauh dalam tabel 1.  

Tabel 1. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis 

Indikator Utama  Sub Indikator  Penjelasan 

1. Memberi 
penjelasan 
sederhana 

1. Memfokuskan 
pertanyaan  

 

a. Mengidentifikasi atau merumuskan 
pertanyaan  

b. Mengidentifikasi kriteria -kriteria untuk 
mempertimbangkan jawaban yang 
mungkin  

c. Menjaga kondisi pikiran  

2. Menganalisis 
argumen 

a. Mengidentifikasi kesimpulan  
b. Mengidentifikasi alasan (sebab) yang 

dinyatakan (eksplisit)  
c. Mengidentifikasi alasan (sebab) yang 

tidak dinyatakan (implisit)  
d. Mengidentifikasi ketidak-relevanan dan 

kerelevanan 
e. Mencari persamaan dan perbedaan  
f. Mencari struktur dari suatu argumen  
g. Merangkum 

3. Bertanya dan 
menjawab  

a. Mengapa  
b. Apa intinya, apa artinya  
c. Apa contohnya, apa bukan contohnya  
d. Bagaimana menerapkannya dalam kasus  
e. Perbedaan apa yang menyebabkannya  
f. Akankah anda menyatakan lebih dari itu.  

2. Membangun 
keterampilan 
dasar  

4. Memper-
timbangkan 
kredibilitas 
(kriteria sumber) 

a. Ahli                  
b. Tidak adanya konflik interest 
c. Kesepakatan antar sumber  
d. Reputasi  
e. Menggunakan prosedur yang benar  
f. Mengetahui resiko  
g. Kemampuan memberi alasan  
h. Kebiasaan hati-hati   

5. Mengobservasi 
dan memper-
timbangkan hasil 
observasi  

a. Ikut terlibat dalam menyimpulkan  
b. Dilaporkan oleh pengamat sendiri  
c. Mencatat hal-hal yang diinginkan  
d. Penguatan dan kemungkinan penguatan  
e. Kondisi akses yang baik  
f. Penggunaan teknologi yang kompeten  
g. Kepuasan observer atas kredibilitas 
kriteria  
 

6. Membuat 
deduksi,  
mempertimbang-
kan hasildeduksi  

 

a. Kelompok yang logis  
b. Kondisi yang logis  
c. Interpretasi pertanyaan  
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Tabel 1. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis (Sambungan) 

Indikator Utama  Sub Indikator  Penjelasan 

 7. Membuat 
induksi, 
mempertimban
g-kan hasil 
induksi  

a. Membuat generalisasi  
b. Membuat kesimpulan dan hipotesis  

8. Membuat,  
mempertimban
gkan nilai 
keputusan  

a. Latar belakang fakta  
b. Konsekuensi  
c. Penerapan prinsip-prinsip  
d. Memikirkan alternatif  
e. Menyeimbangkan, memutuskan  

4. Membuat 
penjelasan 
lebih lanjut 

9. Mendefinisikan 
istilah, mem-
pertimbangkan 
definisi 

Ada 3 dimensi :  
a. Bentuk : sinonim, klasifikasi, rentang, 

ekspresi yang sama, operasional, 
contoh dan non-contoh.  

b. Strategi definisi (mengidentifikasi 
persamaan)  

c. Konten (isi) 

10. Identifikasi 
asumsi 

a. Penalaran yang implisit  
b. Asumsi yg diperlukan, rekontruksi 
argumen  

5. Strategi dan 
taktik  

11. Memutuskan 
suatu 
tindakan  

a. Mendefinisikan masalah  
b. Menyeleksi kriteria untuk membuat 

solusi  
c. Merumuskan alternatif yang 

memungkinkan  
d. Memutuskan hal yang dilakukan scr 

tentatif   
e. Mereview  
f. Memonitor implementasi 

12. Berinteraksi 
dengan orang 
lain  

 

 Sumber: Ennis (dalam Costa, 1985) 

 

Melalui pendekatan inkuiri mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep fisika, sebagaimana cara para fisikawan melakukan 

pekerjaannya. Mahasiswa akan menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan 

bukti-bukti dan gagasan-gagasan baru yang dijumpai saat belajar. Dengan demikian, selain 

mahasiswa terampil latihan berinvestigasi, juga latihan membangun pemahaman-

pemahaman bersifat ilmiah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam 

penelitian ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui 6 tahapan, antara lain: 

pendahuluan, penyajian masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, perumusan 

kesimpulan,  dan penutup.  Getaran sebagai salah satu fenomena yang sangat penting 
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untuk kepentingan belajar  lebih lanjut, ketika mahasiswa mempelajari konsep-konsep 

rekayasa teknologi. Getaran merupakan konsep fundamental bagi gelombang 

elektromagnetik, yang berperan ketika mempelajari pandu gelombang dalam serat optik. 

Dalam laporan penelitian ini akan dijelaskan kecenderungan yang terjadi akibat PGBI 

terhadap enam indikator keterampilan berpikir kritis sebagai hasil belajar mahasiswa. 

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen untuk melihat  hubungan sebab-

akibat. Dampak perlakuan melalui varibel bebas, dilihat pada keadaan variabel terikat 

(Ruseffendi, 2001). Variabel bebasnya berupa model pembelajaran dan variabel terikatnya 

berupa peningkatan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Selama proses belajar-

mengajar, peneliti bertindak sebagai pengajar dan seorang dosen fisika bertindak sebagai 

observer.  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat satu, Prodi Teknik 

Elektronika, Politeknik Negeri Bandung. Satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol dipilih 

secara random sebagai sampel penelitian. Mahasiswa di setiap kelas dibedakan atas tiga 

kelompok kemampuan, meliputi tinggi, sedang dan rendah, berbasiskan nilai Ujian Akhir 

Nasional Fisika. Desain penelitian berupa randomized control-group pretest posttest design 

(Depdikbud, 1983), dimana kedua kelas mendapat perlakuan berbeda dalam kegiatan 

pembelajaran, namun mendapat jenis tes yang sama, baik di awal maupun di akhir kegiatan. 

Tahapan-tahapan penelitian dimulai dengan persiapan, penjajagan, penerapan model 

pembelajaran, analisis data dan laporan hasil penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari 

rencana pembelajaran, lembar kerja mahasiswa, soal tes, lembaran observasi, dan 

kuisioner. Untuk memperoleh gambaran kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya, alat 

evaluasi harus valid dan reliabel. Untuk itu, peneliti melakukan uji coba soal tes pada 

mahasiswa tingkat dua Prodi Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung, dengan asumsi 

bahwa kemampuan akademik kelas uji-coba hampir sama dengan subyek penelitian. 

Analisis data dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data-

data kualitatif dianalisis secara diskriptif untuk menemukan kecenderungan yang muncul 

dalam penelitian, sedang data kuantitatif dianalisis memakai uji statistik, meliputi Uji 

Normalitas, Uji homogenitas, uji-t atau Uji Wilcoxon. Untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan keterampilan berpikir kritis mahasiswa, analisis data menggunakan N-Gain 

(Meltzer, 2002) 
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Temuan dan Pembahasan    

Pembelajaran getaran berbasis inkuiri pada kelas eksperimen cenderung meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa, kecuali pada indikator KBK ke-4 (menerapkan rumus), seperti 

ditunjukkan oleh gambar 1. Pembelajaran getaran yang berlangsung secara reguler, juga 

meningkatkan semua indikator hasil belajar mahasiswa, seperti ditunjukkan oleh gambar 2.  

Perbedaan peningkatan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan oleh gambar 3. Nampak bahwa hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen 

sebelum pembelajaran, selalu lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Demikian juga setelah 

pembelajaran, kecuali indikator KBK4. Secara keseluruhan, N-Gain mahasiswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol, walaupun N-Gain KBK4 berharga negatif. 

Kecenderungan lainnya adalah menganalisis argumen dan menerapkan rumus merupakan 

indikator ―termudah‖ dan ―tersulit‖ diajarkan dan dikuasai oleh mahasiswa.  

 

Keterangan :  

KBK1 :  Menganalisis argumen 
KBK2 :  Mempertimbangkan hasil observasi 
KBK3 :  Menyimpulkan 
KBK4 :  Menerapkan rumus  
KBK5 :  Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 
KBK6 :  Memutuskan suatu tindakan  
 

Gambar 1.  Nilai Pretes dan Postes Mahasiswa Kelas Eksperimen. 
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Keterangan :  
KBK1 :  Menganalisis argumen 
KBK2 :  Mempertimbangkan hasil observasi 
KBK3 :  Menyimpulkan 
KBK4 :  Menerapkan rumus  
KBK5 :  Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 
KBK6 :  Memutuskan suatu tindakan  
 

Gambar 2.  Nilai Pretes dan Postes Mahasiswa Kelas Kontrol. 

 

 

Keterangan:   
KBK1:  Menganalisis argumen    
KBK2:  Mempertimbangkan hasil observasi    
KBK3:  Menyimpulkan                                                
KBK4:  Menerapkan rumus   
KBK5:  Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 
KBK6:  Memutuskan suatu tindakan 

Gambar 3. Perbedaan N-Gain Mahasiswa Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen  
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Struktur materi subjek getaran di SMP dan SMA, merupakan struktur materi bersifat 

nyata, terkait erat dengan kehidupan siswa atau kontekstual, gejala atau fenomenanya 

mudah diamati dan dijumpai di sekeliling kehidupan siswa. Selain itu ditemukan pula fakta 

bahwa diskripsi materi getaran di buku-buku teks pegangan siswa, disajikan secara 

integlligible, plausible dan fruitful, sehingga mudah bagi siswa memahami kontens materi 

getaran. Misalnya, siswa akan mudah memahami jumlah getaran, perioda, frekuensi, 

simpangan, amplitudo, dan lain-lainnya. Fakta ini merupakan fasilitas yang cukup baik bagi 

siswa dalam merekonstruksi konsep getaran dalam pikiran mereka (―mind-on”). Dengan 

demikian, untuk kepentingan menganalisis argumen atau menyelidiki kebenaran suatu 

konsep getaran, bagi para siswa adalah hal yang sangat mudah. Kondisi ini berlaku pula 

bagi mahasiswa, yang terlibat dalam penelitian ini.  

Pada umumnya, assesmen perkuliahan fisika dasar di perguruan tinggi lebih 

menekankan aspek penerapan rumus, terutama merumuskan atau menghitung suatu 

besaran fisika, dibanding menguji konsep fisika secara kualitatif. Di sisi lain, persyaratan 

untuk mampu menerapkan rumus-rumus fisika adalah mahasiswa harus memiliki 

keterampilan matematika secara khusus. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

―masih banyak mahasiswa yang memiliki keterampilan matematika cukup rendah‖, sehingga 

dapat dilakukan generalisasi bahwa hasil belajar fisika akan lebih rendah dibanding 

matematika. Ini merupakan salah satu faktor yang menghambat proses belajar-mengajar 

bidang studi fisika, di semua jenjang pendidikan, sehingga hasil belajar fisika selalu lebih 

buruk dibanding bidang studi lainnya.  

Pencapaian N-Gain indikator KBK ke-4 kelas eksperimen yang ―negatif‖ disebabkan 

oleh kondisi dan budaya belajar mahasiswa, yang tidak relevan lagi dan sesuai tuntutan 

yang diharuskan oleh pembelajaran berbasis inkuiri. Dalam metode ceramah, 100% konsep-

konsep getaran, penurunan rumus dan penerapan rumus dijelaskan dan bersumber dari 

dosen, sehingga ketuntasan belajar dapat tercapai. Hal berbeda terjadi dalam pembelajaran 

berbasis inkuiri, di mana tingkat keadaan dan aktivitas belajar di ruang kelas sangat 

ditentukan inisiatif si pebelajar sendiri. Khusus yang terkait dengan kegiatan mengemukakan 

ide-ide tentang penerapan rumus, sangat sulit dilakukan oleh mahasiswa. Aktivitas 

eksperimen nampak tidak banyak membantu mahasiswa mencapai N-Gain indikator KBK 

ke-4 yang lebih baik. Di sisi lain, implementasi penerapan rumus di ruang kelas sangat sulit 

terlaksana karena faktor keterbatasan waktu, di mana kegiatan pembelajaran lebih banyak 

untuk kegiatan analisis konseptual.  
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Di sisi lain, terkait dengan indikator KBK ke-4 dalam pembelajaran berbasis inkuiri, 

sejak awal peneliti merasakan kekhawatiran tentang ketercapaiannya. Untuk itu peneliti 

sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, dengan mengkondisikan sedemikian rupa, 

sehingga materi soal tes tidak bersumber dari materi getaran teredam dan getaran paksa. 

Peneliti menyadari bahwa mahasiswa akan sulit berinkuiri dalam memahami ―bagaimana 

rumus-rumus fisika dapat diterapkan dalam kasus getaran tersebut‖. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa ada tradisi belajar fisika yang masing berlaku di lingkungan akademik 

sampai sekarang adalah ―pengajarlah yang harus mendesain persoalannya, menurunkan 

rumusnya, menjelaskan aplikasinya, memberi contoh penerapannya dan mencari soal untuk  

latihannya‖. Pembelajaran fisika dengan berbasis inkuiri untuk meningkatkan keterampilan 

menerapkan rumus fisika adalah sulit dilakukan, kecuali desain lembar kerja mahasiswa 

disusun secara khusus untuk tujuan tersebut.  

Untuk ke-4 indikator KBK lainnya, nampak bahwa PGBI mampu memberikan N-Gain 

lebih tinggi dibanding pembelajaran reguler. Fakta yang berlaku bahwa PGBI dalam PBM 

sangat menekankan aktivitas ―hand on‖ dan sekaligus ―mind on‖ mahasiswa, sedangkan 

pembelajaran reguler hanya mind on saja dan tidak sama mendalam seperti halnya dalam 

PGBI. Mahasiswa dalam PGBI difasilitasi dengan lembar kerja mahasiswa, sebagai wahana  

untuk mengkondisikan, mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam aktivitas belajar 

sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam mencapai pemahaman konsep 

yang telah ditargetkan. Di sisi lain, dalam pembelajaran reguler, mahasiswa sama sekali 

tidak difasilitasi dengan lembar kerja mahasiswa, dan mahasiswa hanya mendengarkan 

ceramah dari dosen yang berdiri di depan kelas dan sesekali mahasiswa melakukan 

kegiatan pencatatan.  

Aktivitas eksperimen dalam PGBI, memfasilitasi mahasiswa untuk melatih kemampuan 

observasinya terhadap  fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang dapat dilihat secara 

langsung. Selama PBM, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan menyimpulkan suatu 

penyelesaian dari berbagai masalah yang dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran. Ini 

mengundang partisipasi dan responsibilitas mahasiswa untuk terlibat secara aktif sehingga 

kemampuan  merumuskan atau menyimpulkan sangat terasah dan terlatih secara sistimatis. 

Aktivitas ―mind on‖ mahasiswa secara mendalam disertai kegiatan bertanya oleh mahasiswa 

dalam PGBI berperan penting dalam melatihkan keterampilan menganalisis argumen dan 

keterampilan mengambil keputusan untuk suatu tindakan. Situasi ini mengkondisikan 

mahasiswa untuk mampu mengelaborasi konsep-konsep secara bertahap samapai pada 

pemahaman-pemahaman konseptual yang matang.  
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Demikianlah penjelasan-penjelasan yang mendukung kecenderungan yang terjadi 

dalam penelitian ini, sehingga pembelajaran berbasis inkuiri dapat dianggap sebagai metode 

yang tepat untuk meningkatkan setiap indikator yang ada dalam keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa.  

Simpulan    

Berdasarkan temuan dalam kegiatan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak 

pembelajaran getaran berbasis inkuiri terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis lebih 

baik dibanding pembelajaran reguler. Indikator-indikator keterampilan berpikir kritis, seperti 

menganalisis argumen, mempertimbangkan hasil observasi, menarik kesimpulan, 

mendefinisikan istilah atau mempertimbangkan definisi, dan memutuskan suatu tindakan 

adalah sangat tepat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis inkuiri. Untuk  

indikator menerapkan rumus dapat dikembangkan melalui pembelajaran berbasis inkuiri, jika 

lembar kerja mahasiswa dirancang khusus untuk kegiatan tersebut.  
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The Improve a Physics Student Achievement With Quantum Teaching Model 
Endorsed by an Interactive Power Multimedia CD 

 
 

I Ketut Mahardika 
Jember University 

 
Abstract :This researcher try to analyse the application of Quantum Teaching Model 
Endorsed by an Interactive Power Multimedia CD to Improve a Physics Education Student 
Achievement of FKIP University of Jember. The main purpose of this research is whether the 
quantum teaching model endorsed by an interactive Power Multimedia CD can improve a 
Physics Education student achievement. The research contributions are to give a big chance 
of physics educational reform in FKIP University of Jember so the technological information 
could be involved in academic circumstance. The research show that the application of 
Quantum Teaching model endorsed by an interactive Power Multimedia CD can improve a 
Physics Education student achievement of FKIP University of Jember especially in Physics 
Computation course. 
 
Keywords: Quantum Teaching Model, Interactive Power Multimedia CD. 

 
Pendahuluan 

 
Perubahan dan penyempurnaan kurikulum Pendidikan Fisika secara progresif terus 

dikembangkan, mengingat mata kuliah fisika merupakan salah satu rumpun sains yang 

membutuhkan pemahaman aplikatif dan dibutuhkan dalam masyarakat. Namun demikian 

fakta menunjukkan bahwa mata kuliah yang terkait dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari telah menjadi ―syarat beban‖ karena proses pembelajarannya hanya difokuskan 

pada tatap muka klasikal dengan beberapa tugas terstruktur. Subsbtansi riel memahami 

dengan tujuan optimalisasi kompetensi dasar mahasiswa hanya baru sebatas pada 

substansi riel mengenal dengan tujuan utama memperoleh nilai akademis baik, walaupun 

untuk kebutuhan ini juga belum sepenuhnya tercapai. 

Bruner (dalam Winaputra, 1994:2-3), dengan pandangan kognitifnya melihat belajar 

bukan semata unit perilaku yang terlahir akibat stimulus tetapi merupakan proses aktif 

dimana individu menggunakan prinsip dan hukum dalam menerapkannya.  

Dalam belajar setiap mahasiswa harus diusahakan berpartisipasi aktif meningkatkan 

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar harus dapat 

menimbulkan reinforcement  dan motivasi yang kuat, perlu lingkungan yang menantang 

untuk  mengembangkan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Belajar harus 

melibatkan interaksi mahasiswa dengan lingkungannya sehingga kondisi lingkungan tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar perlu mendapat perhatian, diantaranya: ruang 

kelas serta perlengkapannya, waktu belajar, masyarakat di lingkungan akademis mahasiwa 

(Suherman dkk, 1992:142).  
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Oleh karena itu perlu adanya suatu pembelajaran yang memberikan kenyamanan di 

lingkungan belajar sehingga dapat memaksimalkan penyerapan informasi selama proses 

belajar mengajar. Pembelajaran yang memenuhi hal tersebut adalah Quantum Teaching. 

Model pembelajaran ini berakar dari upaya Georgi Lozanov, seorang pendidik 

berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai 

―suggestology― atau ―suggestopedia―. Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan 

―suggestology― adalah accelerated learning. Pemercepatan belajar didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar dengan kecepatan yang 

maksimal, dibarengi dengan kegembiraan. Kombinasi dengan keunggulan-keunggulan 

teknologi sistem informasi merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk 

merealisasikan penerapan model pembelajaran ini. 

Dengan demikian dipandang perlu untuk diadakan penelitian yang beorientasi pada 

peningkatan pemahaman mahasiswa dengan cepat dan disertai motivasi dan kegembiraan 

belajar melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum yang Terintegrasi dalam Power 

Multimedia CD Interaktif untuk Meningkatkan Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember.  

Terkait dengan pandangan tersebut, maka penelitian ini tujuan utamanya adalah 

menganalisa apakah penerapan model pembelajaran Quantum yang terintegrasi dalam 

power Multimedia CD Interaktif dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. 

Quantum teaching merupakan penerapan quantum learning di ruang kelas (dalam 

De Porter: 2003). Sedangkan quantum learning sendiri berakar dari upaya Georgi Lozanov, 

seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang 

disebutnya sebagai ―suggestology― atau ―suggestopedia―. Prinsipnya adalah bahwa sugesti 

dapat mempengaruhi hasil situasi belajar. Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan 

dengan ―suggestology― adalah ―pemercepatan belajar‖ (accelerated learning). 

Pemercepatan belajar didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memungkinkan 

mahasiswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya normal dan 

dibarengi dengan kegembiraan (De Porter, 2002:16). 

 Dapat disimpulkan bahwa quantum learning adalah model belajar yang dapat 

dilakukan oleh setiap individu dalam mencapai keefektifan belajar yang dapat dilakukan di 

mana saja, sedangkan quantum teaching adalah model pembelajaran yang mengacu dan 

berdasarkan pada quantum learning yang diterapkan di ruang kelas. Tetapi jika ditelusuri 

lebih jauh, apabila pengajar menerapkan quantum teaching dalam perkuliahan dengan 
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konsisten maka seluruh peserta didik akan dapat membiasakan diri belajar secara quantum 

(quantum learning), karena di dalam quantum teaching secara otomatis pengajar 

mengajarkan quantum learning yang disarankan untuk diterapkan.  

Asas utama quantum teaching adalah: bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan 

antarkan dunia kita ke dunia mereka (De Porter, 2003: 6). Asas utama ini penting karena 

belajar dari segala definisinya adalah kegiatan full-contact. Karena belajar, berurusan 

dengan orang secara keseluruhan, hak untuk memudahkan belajar tersebut harus diberikan 

oleh pengajar dan diraih oleh anak. Jadi masuki dahulu daerah subyek didik, karena 

tindakan ini akan memberikan ijin kepada pengajar untuk memimpin, menuntun dan 

memudahkannya dalam mengatur pembelajaran dalam perkuliahan. 

Berdasarkan penelitian Jeannette Vos-Groenendal, dengan quantum teaching 

terdapat peningkatan aspek-aspek penting dalam program Neurolinguistik (NLP), yaitu suatu 

penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. 

Quantum teaching memiliki lima prinsip penting antara lain: 1) segalanya berbicara, 

2) segalanya bertujuan, 3) Pengalaman sebelum pemberian nama,.4) Akui setiap usaha, 5) 

Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan, artinya layak diberikan reward yang dapat 

berupa suatu nilai penghargaan (De Porter, 2002:7–8). 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pembelajaran, 

seorang pengajar harus benar-benar memperhatikan dan mengupayakan unsur-unsur yang 

ada dalam perkuliahannya agar dapat memberikan pesan positif pada benak siswa. 

Power Multimedia CD Interaktif adalah Compact Disk dengan kemampuan flash link 

yang luas dan fleksibilitas interaktifitas yang cukup tinggi. Dilengkapi audio-video effect, CD 

ini mampu memberikan presentasi perkuliahan secara online dan seakan-akan riel time. 

Dalam CD ini tersedia hyperlink terminal untuk akses ke internet yang dapat dijangkau oleh 

mahasiswa secara mudah. 

 Menurut Sutedjo (2002:12), pemanfaatan CD dengan dasar-dasar pemrograman 

berbasis web sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keutamaan yaitu: 

a. Proses pembelajaran di luar waktu kuliah tetap dapat dilaksanakan, 

b. Meningkatkan motivasi belajar, 

c. Kendali proses pembelajaran di luar kelas ada ditangan mahasiswa, 

d. Melalui Aplikasi Chating, konsultasi dapat dilakukan secara pribadi, 

e. Proses belajar dapat dilakukan secara dinamis, interaktif tidak mengenal waktu. 

 Kreteria utama dalam desain power multimedia CD interaktif ini adalah interaktif dan 

dinamis, bisa mencegah seseorang bosan dan enggan untuk memilikinya, sedangkan 
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dengan kreteria interaktif akan menciptakan media penghubung dengan mudah antara satu 

pihak dengan pihak yang lain. Apabila kedinamisan dan interaktivitas ini digabungkan, dan 

ditambah dengan audio dan video streaming, akan tercipta media pembelajaran yang 

fleksibel dengan tingkat aksessibilitas tinggi (Agung, 2001:16). 

 Fisika Komputasi (4 SKS) adalah mata kuliah yang berisi pendekatan-pendekatan 

approksimatis terhadap penyelesaian suatu fenomena. Dasar-dasar teoritis yang ada dalam 

materi perkuliahan adalah teknik-teknik numeris dengan kemampuan utamanya adalah 

pemahaman computer programming dengan Matlab software. Mata kuliah ini setiap 

semester ditempuh minimal sejumlah 108 orang mahasiswa. Substansi perkuliahan ini 

banyak digunakan dalam bidang-bidang ilmu lainnya, terutama dalam pengembangan mata 

kuliah Fisika Modern, Thermodinamika, Fisika Kuantum, Elektronika, Gelombang dan 

banyak digunakan dalam penyelesaikan tugas akhir.  

 Beberapa mahasiswa yang mendalami penelitian dalam bidang fisika terapan sangat 

membutuhkan pemahaman komprehensif mata kuliah ini sehingga beberapa catatan peneliti 

di Perpustakaan Universitas Jember, buku-buku referensi yang berkenaan dengan mata 

kuliah ini sering dipinjam oleh mahasiswa.  

 

Metodologi Penelitian 

Kategori penelitian ini adalah Research for Instructional Improvement (RII). 

Sedangkan prosedur penelitian ini berbentuk siklus sebagaimana Classroom Action 

Research. Tahapan penelitian tindakan pada satu siklus meliputi persiapan, tindakan atau 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah seluruh mahasiswa program 

studi pendidikan Fisika FKIP UNEJ yang sedang menempuh mata kuliah Fisika Komputasi 

pada semester genap tahun ajaran 2007/2008 yaitu sebanyak 93 orang. 

 Sedangkan tempat kegiatan penelitian dipusatkan di tiga tempat, yaitu: UPT 

Komputer Universitas Jember sebagai server, laboratorium komputer Fisika FKIP UNEJ 

sebagai local host I dan laboratorium komputer FKIP UNEJ sebagai local host II. Ketiga 

tempat penelitian ini cukup menampung 165 orang mahasiswa sekaligus dan sudah 

dilengkapi dengan fasilitas internet. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data. Dua metode 

pengumpulan data primer adalah metode tes dan angket. Sedangkan metode observasi 

sebagai metode sekunder. Metode tes dipakai untuk meraih data tentang hasil belajar 

mahasiswa. Metode angket untuk meraih data tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

mahasiswa mengalami kegagalan dalam meraih prestasi akademisnya, dan tanggapan 
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umum terhadap pelaksanaan model pembelajaran Quantum dengan power Multimedia CD 

interaktif support.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data diskriptif kulitatif. Data 

dipaparkan berdasarkan temuan online, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang 

relevan. Analisis data dibantu dengan analisis data statistik, yaitu dengan menggunakan 

rumus: p
f

N
x100% . Indikator pencapaian target peningkatan mutu pembelajaran apabila 

85% mahasiswa secara klasikal telah mendapatkan nilai mutu ≥ C. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Dari hasil tes pendahuluan diperoleh 77,14 % dari seluruh mahasiswa mendapatkan 

nilai mutu < C dan hanya 22,86 % yang mendapat nilai mutu ≥ C. Dipahami bahwa 

pemahaman mahasiswa tentang konsep Fisika Komputasi masih relatif rendah lebih 

memotivasi untuk menerapkan quantum teaching yang terintegrasi dalam Power Multimedia 

CD Interaktif.  

Hasil Desain Power Multimedia CD Interaktif  

 Hasil desain Power Multimedia CD Interkatif, berupa halaman pembuka (halaman 

perkenalan dengan animasi yang menarik); halaman utama I (bagian halaman utama dari 

Power Multimedia CD Interaktif untuk diakses tanpa melakukan validasi terlebih dahulu, 

sehingga halaman utama ini merupakan akses yang terbuka); halaman utama II (bagian 

halaman pembelajaran mata kuliah Fisika Komputasi dengan quantum teaching, yang 

meliputi halaman materi dan halaman ujian interaktif). 

Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Setelah semua desain quantum teaching yang terintegrasi dalam Power Multimedia 

CD Interkatif diselesaikan, langkah selanjutnya dari penelitian ini adalah melaksanaan 

sebuah tindakan yaitu berupa implementasi desain.  

Siklus I 

Penjelasan buku petunjuk penggunaan Power Multimedia CD Interkatif yang 

didalamnya terdapat langkah-langkah penerapan quantum teaching. Selain menggunakan 

poster-poster, bunga, dan gambar-gambar kartun yang sudah dipasang pada tindakan 

pendahuluan, untuk menciptakan rasa nyaman dan meningkatkan konsentrasi terfokus, 

peneliti juga melengkapi dengan: (1) menggunakan iringan musik klasik saat memberikan 

materi serta saat siswa mengerjakan tes, saat mengerjakan tugas menggunakan musik 
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yang pernah hits untuk membangkitkan semangat mereka yang kesemuanya dapat diakses 

langsung dari Power Multimedia CD Interaktif; serta (2) memberikan kesejukan dengan 

menggunakan AC yang diberi pengharum ruangan. 

Beberapa tahapan diberikan penjelasan rinci kepada mahasiswa agar seluruh 

mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini tidak mengalami kesulitan teknis. Untuk 

mengevaluasi pemahaman mahasiswa peneliti menyebarkan angket terbuka dalam 

menampung seluruh kesulitan pelaksanaan teknis dan penerapan buku petunjuk 

penggunaan pada pertemuan kedua perkuliahan.  

Pada pertemuan ketiga pembelajaran ini diterapkan dua kali seminggu dikombinasi 

dengan pembelajaran klasikal biasa satu kali seminggu. Dalam pelaksanaan praktikum 

kegiatan difokuskan di dua laboratorium yaitu laboratoium Komputer Fisika FKIP UNEJ dan 

laboratorium Komputer FKIP UNEJ.  

Kemudian dilakukan observasi terstruktur yang dibantu oleh 4 orang observer yang 

mengobservasi mahasiswa selama quantum teaching berlangsung. Hal-hal yang 

diobservasi menyangkut aspek-aspek: 1) Peningkatan motivasi belajar, 2) Peningkatan 

aktifitas belajar, 3) Peningkatan kondusivitas diskusi sesama teman, 4) Peningkatan minat 

melakukan browsing, dan 5) peningkatan pemahaman materi perkuliahan. 

Berdasarkan kategori persentase hasil perhitungan diperoleh hasil observasi: (1) 

Peningkatan motivasi belajar sebesar 48,1%; (2) Peningkatan aktifitas belajar dan 

mengerjakan tugas-tugas terstruktur sebesar 25,43%; (3) Peningkatan kondusivitas diskusi 

sesama teman sebesar 59,29%; dan (4) Peningkatan pemahaman materi perkuliahan 

sebesar 47,29%. Observasi juga dilakukan saat mahasiswa menyelesaikan soal tes 

diagnostik online dalam pembelajaran Quantum yang terintegrasi dalam Power Multimedia 

CD Interaktif untuk beberapa sub pokok bahasan. 

Secara klasikal dapat dikatakan pembelajaran sudah tuntas namun secara individual 

terdapat 18 orang mahasiswa yang mendapat nilai mutu < C. Beberapa penyebab mengapa 

ke delapan belas mahasiswa tersebut belum dapat meraih nilai mutu ≥C, diantaranya 

adalah: a) Kesulitan pemahaman konsep materi Fisika Komputasi; b) Kurang kreatif dalam 

mengembangkan penyelesaian soal-soal tutorial; c) Kemampuan memanfaatkan Power 

Multimedia CD Interkatif kurang; d) Ada beberapa mahasiswa tidak terbiasa dengan musik 

saat belajar; e) Tingkat kemampuan individual mahasiswa. 

Memahami tingginya jumlah ketidaktuntasan itu maka dalam penelitian ini dilakukan 

siklus tindakan lagi yaitu siklus kedua. 
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Siklus II 

Perencanaan Tindakan 

Dalam menunjang pelaksanaan tindakan pada siklus II ini peneliti melakukan 

persiapan (1) Menjelaskan teknik penggunaan Power Multimedia CD Interkatif kembali; (2) 

Penyempurnaan desain quantum teaching untuk lebih bersifat interaktif dan dinamis; (2) 

Menyusun tutorial interaktif dan tes diagnostik II; (3) Menambah soal-soal latihan dan 

meningkatkan frekwensi informasi pembelajaran melalui mailing list. 

Implementasi Tindakan 

Pembelajaran quantum teaching dengan desain yang disempurnakan diterapkan lagi 

dengan kombinasi dengan pembelajaran klasikal biasa tetap dilanjutkan ditambah dengan 

pembentukan kelompok untuk memotivasi pelaksanaan diskusi kelompok. Quantum 

teaching pada siklus II ini tetap berusaha memberikan rasa nyaman pada mahasiswa saat 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan poster-poster, bunga, dan gambar-

gambar, serta AC dan pengharum ruangan beraroma bunga mawar. Peneliti dalam hal ini 

lebih memperbanyak pemberian latihan soal khususnya soal-soal yang telah terintegrasi 

dalam Power Multimedia CD Interaktif.  

Observasi 

Pada bagian ini observasi dilakukan online dengan memotivasi mahasiswa 

memasuki frame survey dalam Power Multimedia CD Interkatif. Kemudian dilakukan analisa 

terhadap data hasil tes diagnostik II, masih ada 5 orang mahasiswa yang tidak tuntas 

belajarnya dan peneliti melakukan wawancara online dengan mahasiswa tersebut melalui 

program aplikasi chating dalam intranet.  

Simpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian penerapan quantum teaching yang terintegrasi dalam Power 

Multimedia CD interaktif untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa program studi 

pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember dapat disimpulkan bahwa Desain quantum 

teaching yang terintegrasi dalam Power Multimedia CD interaktif mampu memberikan 

nuansa belajar baru bagi mahasiswa sehingga beberapa aspek belajar mahasiswa 

meningkat diantaranya: peningkatan motivasi belajar, peningkatan aktifitas belajar, 

peningkatan konduktivitas diskusi sesama teman, peningkatan minat melakukan browsing 

untuk menambah referensi baru dan terakhir peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap 

materi perkuliahan. Terakhir desain quantum teaching yang terintegrasi dalam Power 

Multimedia CD interaktif dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa program studi 

pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember khususnya mata kuliah Fisika Komputasi. 
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Saran yang dapat dikemukakan adalah Penggunaan pendekatan pembelajaran jenis 

ini untuk mata kuliah lain pada program studi Pendidikan Fisika FKIP UNEJ sangat 

dianjurkan karena beberapa infrastruktur jaringan telah mendukung penerapannya. 
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Abstract:The development of sains and technology on material stage was right now 

identificated  two candidate that could given potential as the strenght of material such as 
spider silk and material based nanotechnology. Nanocomposite material could be made by 
mixture SiO2 (Silicon Dioxide) nanoparticles and wood powder.characteristics measurement 
of crystal usage analyses X-Ray Diffraction (XRD) and the hardness nanocompocite 
materials used compressive test. For shape crystal in 35 nm was gotten compressive 
strenght 1450 Kg. These method were usefull becouse in simply  times indicated nano 
compocite material strenght, weight and could be applied as massal product such as 
building substrates, furniture and act.    
 
Keywords : Nanokompocite,  Simple Mixing method 
 
Pendahuluan 
 
Nanoteknologi telah membangkitkan perhatian yang sangat besar dari para ilmuwan di 

seluruh dunia, dan saat ini merupakan bidang riset yang paling bergairah. Nanoteknologi 

adalah ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, struktur fungsional, maupun piranti 

dalam skala nanometer. Dalam terminologi ilmiah, nano berarti 10-9 (0,000000001). Satu 

nanometer adalah seper seribu micrometer, atau seper satu juta millimeter, atau seper satu 

miliar meter. 

Riset bidang material skala nanometer sangat pesat dilakukan di seluruh dunia saat ini. Jika 

diamati, hasil akhir dari riset tersebut adalah mengubah teknologi yang ada sekarang yang 

umumnya berbasis pada material skala mikrometer menjadi teknologi yang berbasis pada 

material skala nanometer Orang berkeyakinan bahwa material berukuran nanometer 

memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material ukuran besar (bulk). 

Juga material dalam ukuran nanometer memiliki sifat-sifat yang lebih kaya karena 

menghasilkan beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh material ukuran besar. Dan yang 

sangat menarik adalah sejumlah sifat tersebut dapat diubah-ubah dengan melalui 

pengontrolah ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi permukaan, dan 

pengontrolan interaksi antar partikel [1-5]. Salah satu riset bersakala nano yang mempunyai 

aplikasi yang luas dan banyak yaitu material nanokomposit. 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

416 

 

Penelitian bidang material nanokomposite dilakukan berdasar pada pemikiran/ide 

yang sangat sederhana, yaitu menyusun sebuah material yang terdiri atas blok-blok partikel 

homogen dengan ukuran nanometer. Hasil penelitian tersebut sungguh mengejutkan. 

Sebuah material baru lahir dengan sifat-sifat fisis yang jauh lebih baik dari material 

penyusunnya. Hal ini memicu perkembangan material nanokomposit di segala bidang 

dengan memanfaatkan ide yang sangat sederhana tersebut. Salah satu contoh yang sangat 

terkenal (terjadi dengan sendirinya di alam) adalah tulang. Tulang memiliki ‗bangunan‘ 

nanokomposit yang bertingkat-tingkat yang terbuat dari tablet keramik dan ikatan-ikatan 

organik. Partikel-partikel nanokomposit tersebut memiliki struktur, komposisi dan sifat yang 

berbeda-beda. Hal ini memberikan fungsi yang beragam. Dengan demikian material tersebut 

dapat menjadi multiguna. Sehingga pada akhirnya didapatkan material baru yang memiliki 

beberapa fungsi dalam waktu yang sama dan dapat digunakan pada beberapa aplikasi. Dari 

sinilah para ilmuwan mulai memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan material 

nanokomposit, karena material tersebut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan material konvensional 

Nanokomposit dapat dianggap sebagai struktur padat dengan dimensi berskala 

nanometer yang berulang pada jarak antar-bentuk penyusun struktur yang berbeda. 

Material-material dengan jenis seperti itu terdiri atas padatan inorganik yang tersusun atas 

komponen organik. Selain itu, material nanokomposit dapat pula terdiri atas dua atau lebih 

molekul inorganik/organik dalam beberapa bentuk kombinasi dengan pembatas antar 

keduanya minimal satu molekul atau memiliki ciri berukuran nano. [6]. 

Ikatan antar partikel yang terjadi pada material nanokomposit memainkan peranan 

penting pada peningkatan dan pembatasan sifat material. Partikelpartikel yang berukukuran 

nano tersebut memiliki luas permukaan interaksi yang tinggi. Semakin banyak partikel yang 

berinteraksi, semakin kuat pula material. Inilah yang membuat ikatan antar partikel semakin 

kuat sehingga sifat mekanik material bertambah. Namun, penambahan partikel-partikel nano 

tidak selamanya akan meningkatkan sifat mekaniknya. Ada batas tertentu dimana saat 

dilakukan penambahan, kekuatan material justru semakin berkurang. Namun pada 

umumnya, material nanokomposit menunjukkan perbedaan sifat mekanik, listrik, optik, 

elektrokimia, katalis, dan struktur dibandingkan dengan material penyusunnya [7]. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka kami tertarik untuk membuat material nanokompist 

dengan menggunakan matode simple milling. 
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Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode induktif, yaitu diawali dengan 

observasi dan dilanjutkan dengan analisis. Dengan strategi tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian berupa eksperimen preparasi sampel. Pada penelitian ini kita baru 

melakukan studi pendahuluan pembuatan nanokomposite, setelah eksperimen, dilanjutkan 

dengan karakterisasi, akan dilakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil 

karakterisasi. 

a. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan pasir kwarsa (serbuk) berukuran nanometer, polimer epoxy 

resin, epoxy-hardner dan serbuk kayu.  

b. Alat yang digunakan 

Bulk Mill digunakan untuk menggiling pasir kuarsa sehingga bentuk serbuk dan 

berukuran nanometer. Oven pemanas dan X-Ray Diffraction (XRD) digunakan untuk 

mengetahui kristalinitas dari nanopartikel SiO2 yang didapat dan Uji Tekan digunakan untuk 

mengetahui kekuatan dari material nanokomposit yang dibuat. 

c. Percobaan 

Metode percobaan yang digunakan untuk pembuatan mateial nanokoposit 

menggunakan metode bulk milling. Sedang metode yang digunakan untuk membuat serbuk 

nanopartikel SiO2 yaitu metode simple heating.  

Pada penelitian ini dilakukan dua tahapn yaitu : 

a. Pembuatan nanopartikel SiO2, akan digunakan sebagai bahan dasar (campuran) 

dengan menggunakan metode bulk milling. Dengan menggiling pasir kwarsa selama 

24 jam, sehingga dihasilkan partike SiO2 yang berukuran nanometer. Dapat dilihat 

dari karekterisasi XRD 

b. Pembuatan material nanokomposit dengan menggunakan metode simple mixing. 

Dengan memanfaatkan pasir kwarsa (SiO2) yang berukuran nanometer, serbuk kayu 

, polimer epoxy resin dan hardener. Langkah pertama serbuk kayu dihancurkan 

kemudian dipanas dengan menggunakan oven pememanas pada suhu 100 C 

selama 1 jam. Kemudian  pada tempat yang terpisah mensintesis 1 : 1   polimer 

epoxy  dan serbuk kayu lalu campuran diaduk dengan mixer sehingga homegen. 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

418 

 

Selanjutnya mencampurkan nanopartikel SiO2, dengan langkah kedua sebanyak 

1:1:1, lalu ketiga campuran tsb diaduk dengan mixer sampai homogen. Langkah 

terakhir mencetak camppuran hingga mengeras. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk menentukan ukuran kristalin menggunakan analisis dari hasil difraksi sinar-X. 

Ukuran kristalin ditentukan dengan menggunakan formula Scherrer : 

 
0.9

cos B

D
B

    (0.1) 

Dengan D adalah diameter kristalin, λ adalah panjang gelombang sinar X, dan θB adalah 

sudut Bragg. B adalah pelebaran garis yang memenuhi formula Warren 

 
2 2 2

M SB B B     (0.2) 

MB  adalah full width half maximum (FWHM) dari puncak hasil difraksi sinar-X dan SB  

adalah FWHM pada material standard yang memiliki ukuran kristalin besar. Ukuran kristalin 

dapat dicari dari membandingkan perbedaan dari FWHM tersebut. Untuk kristalin besar, 

puncak difraksi sinar-X yang didapatkan cenderung sempit dan tajam, sementara untuk 

nanokristalin, puncak difraksi sinar-X yang didapatkan sangat melebar.  

Gambar 2 memperlihakan pattern XRD sampel nanopartikel SiO2yang dibuat dengan 

variasi waktu penggilingan yaitu : (a). 16 jam dan (b). 24 jam. Dari semua pattern yang 

tampak bahwa partikel yang dibuat benar-benar memperlihakan fasa SiO2. tampak puncak-

puncak SiO2 yang cukup tajam muncul pada semua sampel. Ketajaman puncak-puncak 

mennjukkan bahwa sampel yang dibuat memiliki kristalinitas yang cukup baik.  
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Gambar 2. Patten XRD nanopartikel SiO2 dengan variasi waktu penggilingan selama 16 jam 

dan 24 jam  

 Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan bawa ukuran kristalin untuk waktu 

penggilingan selama 24 jam yaitu berkisar 34,5 nm dan waktu penggilingan selama 16 jam 

ukuran kristali yang diperoleh 33,3 nm. Tidak ada perbedaan yang  singnifikan terhadap 

sample dengan waktu penggilingan selama 16 jam dan 24 jam, dimana sample berapada 

diposisi [2 3 0]. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu penggilingan, semakin tinggi 

pula kristalinitas dari bahan nanopartikel tersebut. 

Pada penelitian baru mengadakan studi pendahuluan dengan mebuat satu material 

nanokomposit, hasil material yang dibuat dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 7. Material Nanokomposit Yang Dihasilkan 

Hasil uji tekan material nanokomposit diperoleh sebesar 1450 kg, hasil ini lebih kuat dari 

hasil yang diperoleh hadi dan kawankawan tahun 2008. Peningkatan kekuatan mekanik 
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material ini, terjadi akibat penambahan nanopartikel SiO2 pada epoxy resin. Permukaan 

nanopartikel yang sangat luas berinteraksi dengan rantai polimer sehingga mereduksi 

mobilitas rantai polimer (gambar 6). Interaksi ini meningkatkan kekuatan mekanik komposisit 

tersebut jauh di atas kekuatan polimer itu sendiri. Hasil yang dapat dicapai adalah material 

yang ringan dengan kekuatan tinggi. Semakin banyak jumlah SiO2 yang dimasukkan, 

kekuatan dari material nanokomposit juga bertambah sampai titik kritisnya. 

Kesimpulan 

Material nanokomposit dapat dibuat dengan menggunakan metode simple mixing 

menggunakan precursor yang terdiri dari nanopartikel silikon dioksida (SiO2), serbuk kayu 

dan polimer epoxy resin. Diperoleh kekuatan materil sebesar 1450 kg, dengan 

memanfaatkan nanopartikel silikon dioksida (SiO2) yang ukuran kristalinya yaitu 35 nm.  

Metode ini sangat berguna karena dapat menghasilkan nanopartikel dalam jumlah besar 

pada selang waktu yang pendek, serta sangat ekonomis sehingga dapat diaplikasi untuk 

industri seperti untuk furnicure dan lain-lain. 
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Improving The learning Activity and The Skill of Developing Physics  Instructional 
Media to The Students of Physics Education Program Faculty of Teacher  

Training and Education Jember University Even Semester Year 2007-2008 
 
 

Indrawati 
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Abstract:This study was the classroom action research about the increasing the activity and 

skill of developing physics  instructional media to the students of Physics Education Program 
Faculty of Teacher Training and Education Jember University Even Semester Year 2007-
2008 through Student Teams Achievement Division (STAD). The study aimed to increase 
students‘ learning activity and to improve their skill in developing high school physics  
instructional media through STAD. This study was conducted in the subject of physics 
instructional media, even semester year 2007-2008. This research used two cycles, in wich 
each cycle had four stages of activities: The planning of the action, the implementation of the 
action, class observation and evaluation, and reflection.The action given was teaching media 
creation skill through STAD. Class observation was carried out to observe students‘ learning 
activity (classroom situation) and process evaluation was done to evaluate the students‘ 
work (skill in developing high school physics  instructional media). In cycle I, the mean score 
students‘ activity was 63 (low category) and the mean score students‘ skill in developing high 
school physics  instructional media was 60 (low category). In cycle II, the mean score 
students‘ activity was 82 (high category) and the mean score students‘ skill in developing 
high school physics  instructional media was 78 (high category). 
 
Keywords : STAD, Learning Activity, The Skill of Developing Physics  
 
Pendahuluan 

Media pembelajaran fisika adalah salah satu matakuliah kelompok mata kuliah proses 

belajar mengajar (MKPBM). Matakuliah ini mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Dari 

tujuan-tujuan pembelajaran tersebut yang paling penting adalah mahasiswa dapat terampil 

membuat media untuk pembelajaran fisika di sekolah menengah. Selain itu, mahasiswa juga 

diharapkan selama pembelajaran berlangsung mereka aktif. Namun pada kenyataannya, 

tujuan-tujuan tersebut kurang dapat tercapai. Pada saat itu metode yang digunakan adalah 

ceramah dengan disertai tugas kelompok. Tugas yang diberikan berupa tugas kelompok 

membuat media untuk pembelajaran di sekolah menengah. Kelompok ditentukan oleh 

mahasiswa sendiri. Jumlah mahasiswa adalah 49 orang. Oleh karena ada lima set tugas, 

maka 49 orang dibagi menjadi 5 kelompok. Dengan demikian setiap kelompok terdiri atas 9 

sampai dengan 10 orang. Pemilihan anggota kelompok ditentukan oleh mahasiswa sendiri. 

Tugas tersebut kemudian dikumpulkan tanpa diberikan umpan balik dari dosen. Selain itu, 

dosen tidak ada kesempatan untuk mengamati aktivitas setiap individu dalam kelompok 

karena tugas dikerjakan di rumah. Dampak implementasi model pembelajaran yang 
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digunakan ini adalah mahasiswa tampak pasif, tugas cenderung dibuat tidak sungguh-

sungguh. Rata-rata keaktifan mahasiswa adalah 63 dan rata-rata keterampilan membuat 

media adalah 60. Hasil ini menggambarkan bahwa model yang digunakan tidak efektif.  

Kelemahan-kelemahan pelaksanaan model pembelajaran tersebut adalah: kelompok 

tidak bisa bekerja secara optimal. Ketika kelompok menyajikan hasil kerjanya, tampak hanya 

satu sampai dua orang yang aktif, lainnya tampak tidak paham dengan apa yang 

disampaikan. Data hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa dari beberapa kelompok, 

menunjukkan bahwa mereka kurang berpartisipasi ketika mengerjakan tugas. Bertolak dari 

data hasil aktivitas belajar dan keterampilan membuat media pembelajaran mahasiswa 

dalam membuat media pembelajaran tersebut perlu dipikirkan model pembelajaran secara 

kelompok yang bisa melibatkan semua anggotanya berpartisipasi dalam mengerjakan 

tugasnya. Walaupun model pembelajaran kelompok dipikirkan baik untuk membangun kerja 

sama antara mahasiswa satu dengan lainnya dan namun aktivitas kerja kelompok ini belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah model pembelajaran 

yang tidak sekedar mahasiswa belajar dalam kelompok, namun menurut Roger dan 

Johnson (Lie, 2002) ada lima unsur yang harus dipenuhi agar pembelajaran kooperatif dapat 

mencapai hasil maksimal. Lima unsur tersebut adalah: (1) Saling ketergantungan positif, 

artinya keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. Setiap 

anggota harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bias mencapai tujuan. (2) 

Tanggung jawab perseorangan. Unsur ini merupakan dampak langsung dari unsur 1. (3) 

Tatap muka, artinya setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi 

untuk memberi kesempatan pada mahasiswa membentuk sinergi yang menguntungkan 

semua anggota. (4) Komunikasi antaranggota kelompok. Keberhasilan suatu anggota 

kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan 

dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. (5) Evaluasi proses 

kelompok. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.  

Ada beberapa tipe yang tergolong model kooperatif. Tipe-tipe tersebut antara lain 

model kooperatif tipe Student Teams Achievement-Divisions (STAD). Langkah-langkah 

model ini adalah: (1) Membentuk kelompok yang anggotanya empat sampai lima orang 

secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain), (2) Dosen 

menyajikan materi yang akan disajikan, (3) Dosen memberi tugas kepada kelompok untuk 

dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Tugas yang diberikan adalah membuat media 
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pembelajaran fisika untuk sekolah menengah (SMP atau SMA). Anggota kelompok yang 

sudah mengerti dapat  menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam 

kelompok itu mengerti. (4) Dosen memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh mahasiswa. 

Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. (5) Memberi evaluasi, dan (6) 

Menarik kesimpulan. 

Berdasarkan enam langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD  atau dikenal 

dengan Model STAD di atas, maka dapat dipikirkan model ini dapat digunakan untuk 

mengatasi kelemahan dalam pembelajaran pembuatan media seperti yang telah diuraikan di 

atas. Pertanyaannya adalah: bagaimanakah model STAD dapat meningkatkan aktivitas 

belajar dan keterampilan membuat media untuk pembelajaran fisika sekolah menengah? 

Metodologi 

Desain Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka desain penelitian yang digunakan 

adalah: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dalam hal ini tim dosen berperan sebagai 

pelaku tindakan.  Prosedur PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model 

Lewin. Lewin menjelaskan bahwa  penelitian tindakan merupakan suatu spiral dari 

langkah-langkah (siklus-siklus). Setiap langkah terdiri atas empat tahap, yaitu: planning, 

acting, observing, dan reflecting (McNiff, 1992). Langkah-langkah penelitian ini dapat 

ditunjukkan dengan Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 

                    
                              Siklus 1                                    Siklus 2  
 
 

Gambar 1. Prosedur PTK Model Lewin 

 

Prosedur Penelitian 

Siklus I 

Tahap Perencanaan (planning): merancang format tugas mahasiswa untuk  membuat 

media pembelajaran fisika sekolah menengah dengan topik: mekanika, suhu dan 

kalor, getaran dan gelombang, optik, dan listrik dan magnet. Setiap topik 

dikerjakan oleh dua kelompok.  

Reflect 

Plan 

Act 

Observe 

Reflect 

Plan 

Act 

Observe 
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Tahap Melaksanakan Perencanaan (acting): Tim dosen menyajikan tentang cara 

mengembangkan media dan cara mengevaluasi/menilai media yang baik dan 

benar. Mahasiswa diberi tugas secara kelompok yang setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang untuk membuat media pembelajaran fisika sekolah 

menengah. Tugas dikerjakan dalam dua pertemuan. Setelah tugas dikumpulkan 

mahasiswa (kelompok) diminta untuk memperagakan hasil kerja kelompok di 

depan kelas.  

Tahap observasi, pada tahap ini dosen mengamati hasil tugas mahasiswa dan 

sekaligus mengamati bagaimana mahasiswa memperagakan media yang 

mereka buat untuk pembelajaran fisika sekolah menengah. Pada tahap 

observasi ini dosen sekaligus bisa menilai  kemampuan mahasiswa dalam 

membuat media pembelajarn fisika sekolah. Selain itu, setiap anggota kelompok 

juga diberi pertanyaan berkaitan dengan media secara umum dan media yang 

mereka buat secara khusus.  Data hasil observasi ini divalidasi dan dianalisis. 

Hasil analisis ini kemudian direfleksi.  

Tahap refleksi (reflecting), pada tahap ini dilakukan perenungan tentang kegiatan yang 

telah dilakukan berdasarkan pada temuan-temuan hasil observasi. Dari hasil 

temuan tersebut dianalisis tentang kelemahan-kelemahan yang terjadi. 

Kelemahan-kelemahan ini digunakan untuk memperbaiki perencanaan pada 

langkah berikutnya (langkah 2). 

 

Dalam pelaksanaannya, penelitian dilakukan dalam dua siklus yang setiap siklus 

dilaksanakan dalam tiga pertemuan. Pertemuan I, melaksanakan langkah pembelajaran 

(1), (2), dan (3). Pertemuan II, melanjutkan langkah (3) dan dilanjutkan dengan langkah 

(4). Pertemuan III,  melaksanakan langkah (5) dan (6).  

 Tindakan untuk siklus II dilakukan apabila hasil tindakan siklus I belum mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dalam penelitian ini, siklus akan dihentikan jika 

aktivitas dan keterampilan mahasiswa dalam membuat media pembelajaran telah mencapai 

≥ 75. Skor aktivitas diperoleh pada saat proses pembelajaran berlangsung yang meliputi 

aktivitas: menyajikan, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Skor keterampilan meliputi 

keterampilan intelektual dan keterampilan fisik. Keterampilan intelektual dapat dilihat pada 

saat menyajikan hasil kerja pembuatan media dan keterampilan fisik dapat dilihat pada saat 

mahasiswa mengerjakan tugas. Tindakan siklus II dilakukan dengan cara merevisi unsur-

unsur di dalam setiap langkah yang ada pada Model STAD, antara lain teknik pemilihan dan 
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penentuan jumlah anggota dalam kelompok. Pada siklus kedua ini, diharapkan mahasiswa 

rata-rata telah mempunyai kemampuan baik dalam membuat media pembelajaran fisika 

sekolah yang kontekstual. Untuk itu maka langkah lebih lanjut tidak perlu dilakukan. 

Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah mahasiswa penempuh mata kuliah 

Media Pembelajaran Fisika Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember 

Semester genap tahun ajaran 2007-2008. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi. Alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah catatan lapangan (field notes) dan 

lembar penilaian untuk media pembelajaran fisika. Catatan lapangan digunakan untuk 

mencatat hal-hal yang penting dalam kegiatan aksi. Lembar penilaian digunakan untuk 

menilai hasil tugas media. Komponen pada lembar penilaian memuat tiga kriteria 

penilaian, yaitu penilaian terhadap: kualitas isi dan tujuan, kualitas pembelajaran, dan 

kualitas teknis. Setiap kualitas terdiri atas beberapa indikator (Arsyad, 2003). Indikator 

kualitas isi dan tujuan adalah ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, 

minat/perhatian, dan kesesuaian dengan situasi siswa (untuk kelompok besar atau 

kecil). Indikator kualitas pembelajaran meliputi memberikan kesempatan belajar, 

memberikan bantuan untuk belajar, fleksibilitas, kualitas sosial interaksi, dan dapat 

memberikan dampak pada siswa. Indikator kualitas teknis terdiri atas keterbacaan, 

kemudahan digunakan, penampilan, penanganan jawaban,dan pendokumentasian. 

Untuk pengumpulan data, setiap kualitas dan indikatornya dibuat tabel penilaian dalam 

bentuk tabel observasi berupa daftar cek.  Tabel 1 merupakan contoh Tabel Penilaian 

Kualitas Isi dan Tujuan. Cara menggunakan tabel ini dengan memberikan tanda cek 

pada setiap kolom untuk setiap hasil tugas media yang dibuat mahasiswa. Tugas media 

ini dilakukan secara kelompok. 

Tabel 1. Penilaian Kualitas Isi dan Tujuan Media Pembelajaran  

 

No. 
Kualitas isi dan tujuan 

Ketepatan Kepentingan Kelengkapan Keseimbangan Perhatian Kesesuaian 

T S K T S K T S K T S K T S K T S K 

1. V    v    v v    v    V 

2.                   

3.                   

Dst.                   
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1. Teknik Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data hasil catatan lapangan 

tentang pelaksanaan pembelajaran dan data hasil penilaian tugas media pembelajaran. 

Data catatan lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan data hasil penilaian 

tugas media pembelajaran dianalisis dengan statistik deskriptif.  

 

Hasil-Hasil 

 Hasil dari siklus I, ada beberapa temuan yang diperoleh melalui catatan 

lapangan dan hasil observasi. Pada langkah pertama, mahasiswa diberi tugas membuat 

media pembelajaran fisika untuk siswa sekolah menengah. Seperti telah diuraikan 

sebelumnya, bahwa tugas tersebut diberikan secara kelompok. Dari seluruh jumlah 

mahasiswa yang memprogram Matakuliah Media Pembelajaran Fisika dibagi dalam 5 

kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 9-10 orang.  Dari lima 

kelompok tersebut rata-rata mereka membuat media kurang dapat bagus. Skor aktivitas 

belajar dan keterampilan dalam tugas untuk kelompok 1 sampai dengan 10 dapat 

ditunjukkan dengan Tabel 2. 

 

Tabel 2. Data skor rata-rata aktivitas dan keterampilan mahasiswa pada siklus I  

No. Kelompok Skor aktivitas Skor Keterampilan 

1. 1 65 62 

2. 2 65 58 

3. 3 65 60 

4. 4 63 63 

5. 5 56 56 

 Rata-rata 62.8 59.8 

 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata skor aktivitas belajar dan keterampilan 

mahasiswa dalam membuat media pembelajaran masih tergolong kategori rendah, 

berturut-turut adalah 63 dan 60. Oleh karena itu, maka kegiatan dilanjutkan ke siklus II 

dengan cara merevisi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus I. Dari hasil 

observasi dan wawancara terhadap beberapa mahasiswa bahwa tidak semua 

mahasiswa aktif dalam mengerjakan tugas. Mereka mengatakan jumlah anggota 

kelompok terlalu besar (10 orang), sehingga tugas cenderung dikerjakan oleh 3 sampai 

5 orang saja, mahasiswa lain cenderung santai. Mahasiswa yang tidak aktif ternyata 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

427 

 

juga lemah dalam menjawab kuis/pertanyaan utamanya yang berkaitan dengan tugas 

yang diberikan. 

 Dari hasil data kelemahan pada siklus I, maka pada siklus II jumlah kelompok 

diperbesar, tetapi jumlah anggota tiap kelompok mengecil. Kelompok diperbesar dua 

kali (menjadi 10 kelompok), sehingga jumlah anggota tiap kelompok menjadi 4-5 orang. 

Oleh karena jumlah kelompok membesar, maka tugas masing-masing kelompok dibuat 

menjadi topic.  Dengan memperbaiki strategi pengelompokan ini, maka aktivitas dan 

keterampilan mahasiswa dalam membuat media ternyata dapat meningkat cukup 

berarti. Data hasil siklus II ini dapat ditlihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Data skor rata-rata aktivitas dan keterampilan mahasiswa pada siklus II  

No. Kelompok Skor aktivitas Skor Keterampilan 

1. 1 85 85 

2. 2 85 75 

3. 3 78 75 

4. 4 80 75 

5. 5 78 78 

6. 6 85 80 

7. 7 83 75 

8. 8 85 85 

9. 9 85 80 

10. 10 85 75 

 Rata-rata 82.9 78.3 

 
 Tabel 3 menunjukkan bahwa pada siklus II sudap dapat dihentikan karena rata-

rata skor aktivitas dan keterampilan mahasiswa dalam membuat media pembelajaran 

sudah mencapai ≥ 75. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil analisis data dari hasil observasi kelas, evaluasi proses, dan 

evaluasi hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Model STAD dengan jumlah 

kelompok 4-5 orang yang heterogen dengan tiga pertemuan setiap siklus maka aktivitas 

belajar mahasiswa dan keterampilannya dalam membuat media pembelajaran dapat 

ditingkatkan. 
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Saran 

 Bagi para pengguna model STAD hendaknya benar-benar memperhatikan 

jumlah dan komposisi anggota dalam pengelompokan. Meskipun mahasiswa dapat 

dipandang sebagai orang dewasa, tetapi dalam menentukan kelompok untuk model 

pembelajaran STAD hendaknya pembina matakuliah ikut membantu agar kelompok 

benar-benar heterogen.  
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Cognitive Conflict Approach to Increase Critical Thinking  
of The Students In Physics 

 
 

Judyanto Sirait 
Tanjungpura State Universitas  

 
Abstract :The goal of this research is to obtain the gain of student‘s critical thinking in 
applied cognitive conflict approach in heat and temperature. Method of the research is 
experiment that conducted at 10th grade in one of  senior high school in Bandung. Cognitive 
conflict approach was used on experiment group while control group used conventional 
approach. Data were collected through pretest, posttest, questionaire, and observation 
sheet. Data were analized statistically by t-test. The result showed that normalized gain of 
critical thinking of experiment group and control group 0.52 , 0.31 respectively. It showed 
that average of normalized gain of experiment group is higher than that of control group 
significantly. The conclusion of the research was cognitive conflict approach increase 
student‘s critical thinking. Besides that student‘s and teacher‘s responses gave positively. 
 
Keywords: cognitive conflict, critical thinking 
 
Pendahuluan 

Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari 

dan menganalisis pemahaman kuantitatif gejala dan proses alam dan sifat zat serta 

penerapannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan bahwa fisika merupakan suatu 

ilmu pengetahuan yang mempelajari bagian-bagian dari alam dan interaksi yang ada 

didalamnya. Ilmu fisika membantu kita untuk menguak dan memahami tabir misteri alam 

semesta ini (Surya, 1997). 

 Kurikulum SMA menunjukkan bahwa suhu dan kalor merupakan suatu materi yang 

dipelajari di kelas X dimana pokok bahasannya adalah suhu dan termometer, pemuaian, 

kalor, perubahan wujud,  dan perpindahan kalor. Materi ini menjadi dasar bagi siswa yang 

akan mempelajari termodinamika di kelas XI. Materi ini sebelumnya sudah pernah dibahas 

di SMP sehingga siswa sudah memiliki konsep tentang suhu dan kalor. Tetapi kenyataannya 

di lapangan bahwa, masih banyak siswa yang mengalami kesalahan konsep sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan materi 

tersebut. 

 Sejumlah peneliti telah meneliti miskonsepsi siswa mengenai suhu dan kalor. Yeo & 

Zadnik (2001), mengidentifikasi miskonsepsi yang dialami siswa pada materi suhu dan kalor. 

Hasilnya adalah kalor bukanlah energi, kalor dan suhu adalah sesuatu yang sama, kalor 

tidak dapat diukur, tubuh seseorang dalam keadaan dingin tidak memiliki kalor, suhu dapat 
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ditransfer, suhu adalah sifat khusus yang dimiliki materi atau benda, air tidak dapat 

mencapai suhu 0oC. 

 Suparno (2005), menyatakan bahwa miskonsepsi yang sering dialami oleh siswa yaitu: 

suhu dan kalor itu sama, kalor bukanlah energi, mendidih adalah suhu tertinggi yang dapat 

dicapai suatu benda, suhu adalah sifat dari suatu materi, benda yang berlainan suhu dan 

berkontak satu sama lain tidak harus menuju suhu yang sama. Benda yang mempunyai 

suhu lebih tinggi selalu mempunyai kalor yang lebih tinggi pula, es tidak dapat berubah 

suhu. 

 Berdasarkan permasalahan di atas perlu dikembangkan pembelajaran yang dapat 

membantu siswa untuk memperbaiki konsepnya dan melibatkan siswa dalam proses 

perbaikan tersebut. Salah satunya adalah melalui pendekatan pembelajaran konflik kognitif. 

Melalui pendekatan konflik kognitif, siswa dihadapkan pada situasi yang bertentangan 

dengan konsepnya kemudian siswa diarahkan kepada percobaan atau demonstrasi untuk 

membuktikan kebenaran konsep tersebut. Dalam pembelajaran ini siswa diberi kesempatan 

untuk mengungkapkan konsepsinya dan mengkritisi yang berbeda dengan konsepsinya.  

Berpikir kritis tidak hanya sekedar menerima informasi dari pihak lain, tapi juga melakukan 

pencarian, dan bila diperlukan akan menangguhkan keputusan sampai ia yakin bahwa 

informasi itu sesuai dengan penalarannya dan didukung oleh bukti atau informasi. Orang 

yang memiliki keterampilan berpikir kritis, akan mampu mengevaluasi, membedakan dan 

menentukan apakah suatu informasi benar atau salah. 

 Pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan, bersifat terbuka dan memberikan 

rangsangan akan lebih efektif dalam membantu siswa membangun ilmu pengetahuannya. 

Teori konstruktivisme Piaget menyatakan ketika seseorang membangun ilmu 

pengetahuannya, maka untuk membentuk keseimbangan ilmu yang lebih tinggi diperlukan 

asimilasi, yaitu kontak atau konflik kognitif yang efektif antara konsep lama dengan 

kenyataan baru. Rangsangan konflik kognitif dalam pembelajaran akan sangat membantu 

proses asimilasi menjadi lebih efektif dan bermakna dalam mengembangkan intelektualitas 

siswa. 

 Hasil penelitian Partono (2001), menunjukkan bahwa strategi konflik kognitif dapat 

membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar, mengubah konsepsi siswa yang salah 

menjadi konsepsi ilmiah dan meningkatkan penguasaan konsep siswa pada topik gerak dan 

gaya. Baser (2006) meneliti tentang pembelajaran berbasis konflik kognitif untuk mengubah 
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konsepsi siswa pada topik suhu dan kalor, hasilnya adalah peningkatan pemahaman konsep 

siswa yang belajar dengan konflik kognitif lebih tinggi dari siswa yang belajar dengan 

konvensional. Pembelajaran berbasis konflik kognitif lebih baik memperbaiki  konsep suhu 

dan kalor siswa dibanding dengan pembelajaran konvensional. Kim et al (2006) meneliti 

tentang konflik kognitif dan perubahan konsep siswa dalam fisika dengan kelas inkuiri. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal siswa memegang peranan penting 

dalam pemahaman konsep di kelas inkuiri. Siswa yang memiliki respon untuk meninjau 

kembali teori yang ada dengan motivasi yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman ketika 

menghadapi situasi konflik kognitif dalam kelas inkuiri. Sugiyanta (2008), hasil penelitiannya 

menunjukkan pendekatan konflik kognitif dalam pembelajaran fisika mempuyai pengaruh 

yang berarti meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar 

di dalam kelas lebih kondusif. 

Metode Penelitian 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah pendekatan 

pembelajaran konflik kognitif dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

materi suhu dan kalor. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dan 

deskriptif. Metode eksperimen digunakan untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir 

kritis, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang 

tanggapan guru dan siswa terhadap pendekatan konflik kognitif. Kelas eksperimen 

menggunakan pendekatan pembelajaran konflik kognitif, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. 

Sampel penelitian adalah siswa kelas X di salah satu SMA di kota Bandung berjumlah 

56 orang, dimana masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol terdiri dari 

28 orang. Penelitian dilaksanakan semester genap tahun pelajaran 2008/2009. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes berpikir kritis suhu dan kalor yang 

berjumlah 18 soal yang diberikan sebelum dan setelah pembelajaran, lembar observasi 

yang digunakan untuk mengamati sejauh mana pendekatan pembelajaran konflik kognitif 

yang direncanakan dalam proses belajar mengajar, dan angket respon siswa dan guru yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang tanggapan siswa dan guru terhadap 

penggunaan pendekatan pembelajaran konflik kognitif yang diterapkan. 
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Temuan dan Pembahasan 

1. Keterampilan Berpikir Kritis 

  Hasil perhitungan skor rata-rata tes awal, tes akhir dan gain yang dinormalisasi <g>  

keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Gambar 

1. Skor rata-rata tes awal siswa kelas eksperimen sebesar 5,61 (31%), sementara skor rata-

rata tes awal pada kelas kontrol sebesar 5,75 (32%). Hal ini menunjukkan bahwa perolehan 

skor rata-rata tes awal keterampilan berpikir kritis siswa kedua kelas hampir sama. 

Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata tes akhir untuk kelas eksperimen sebesar 12,25 

(68%), sementara skor rata-rata tes akhir kelas kontrol sebesar 9,54 (53%). Hal ini 

menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa setelah mengikuti pembelajaran 

mengalami peningkatan tetapi keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol. 

 Hasil perhitungan skor rata-rata gain yang dinormalisasi keterampilan berpikir kritis kelas 

eksperimen sebesar 0,52 dalam kategori sedang, dan kelas kontrol sebesar 0,31 dalam 

kategori rendah. Dengan demikian, prosentase gain yang dinormalisasi keterampilan 

berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Prosentase 

skor rata-rata tes awal, tes akhir, dan gain yang dinormalisasi keterampilan berpikir kritis 

suhu dan kalor antara kelas eksperimen dan kelas kontrol diperlihatkan pada Gambar 1. 

  

Gambar 1. Perbandingan prosentase skor rata-rata tes awal, tes akhir dan <g> keterampilan 

berpikir kritis 
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Untuk mengetahui perbandingan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan analisis terhadap data <g>, yang meliputi  uji 

normalitas, homogenitas dan uji-t. Uji normalitas <g> untuk kelas eksperimen diperoleh 

χ2
hitung = 0,46 dan χ2

tabel = 7,81 untuk taraf signifikansi 0,05. Ternyata χ2
hitung <  χ2

tabel, hal ini 

menunjukkan data <g> kelas eksperimen berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas 

kontrol diperoleh  χ2
hitung = 3,50 dan χ2

tabel = 7,81 untuk taraf signifikansi 0,05. Ternyata χ2
hitung 

<  χ2
tabel, hal ini menunjukkan data N-gain kelas kontrol berdistribusi normal. 

  Dari uji homogenitas <g> keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh Fhitung = 1,00 dan Ftabel = 1,9 untuk taraf signifikansi 0,05. Ternyata Fhitung < 

Ftabel, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data kedua kelas tersebut adalah homogen. 

  Karena kedua kelompok tersebut berdistribusi normal dan homogen, maka 

pengolahan data dilanjutkan ke uji-t. Dari hasil uji-t <g> keterampilan berpikir kritis kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh bahwa thitung = 4,2 dan ttabel = 1,67. Ternyata thitung > 

ttabel, ini berarti bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis kelas kontrol. Dengan 

demikian pembelajaran dengan pendekatan konflik kognitif secara signifikan dapat lebih 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dibanding dengan pembelajaran 

konvensional. 

 Ada lima indikator berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

mendefinisikan istilah, menerapkan prinsip, memberikan alasan, memutuskan suatu 

tindakan, dan membuat kesimpulan. Masing-masing indikator dianalisis ketercapaiannya 

berdasarkan perolehan skor tes awal, tes akhir, dan <g>. 

 Peningkatan keterampilan berpikir kritis tertinggi untuk kelas eksperimen terjadi pada 

indikator membuat kesimpulan sebesar 71% dan terendah pada indikator menerapkan 

prinsip sebesar 31%. Sementara peningkatan keterampilan berpikir kritis tertinggi untuk 

kelas kontrol terjadi pada indikator mendefinisikan istilah sebesar 48% dan terendah pada 

indikator menerapkan prinsip sebesar 10%.  

  Prosentase peningkatan keterampilan berpikir kritis setiap indikator kelas eksperimen 

dan kelas kontrol disajikan pada Gambar 2 
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Gambar 2.  Perbandingan prosentase <g> keterampilan berpikir kritis     untuk setiap  
        Indikator 
 

2. Tanggapan Siswa dan Guru terhadap Pendekatan Pembelajaran Konflik Kognitif 

  Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan pendekatan pembelajaran 

konflik kognitif,  dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa. Berdasarkan analisis 

diketahui bahwa setiap indikator yang diukur, siswa memberikan tanggapan yang positif 

yaitu menyatakan setuju terhadap penerapan pendekatan pembelajaran konflik kognitif. 

Siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran tersebut dapat meningkatkan  konsep. 

Disamping itu, siswa  juga setuju bahwa  pendekatan pembelajaran ini merupakan baru bagi 

siswa dan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Melalui angket yang 

dibagikan, siswa ingin agar pendekatan pembelajaran seperti ini bisa diterapkan pada materi 

yang lain. 

 Untuk mengetahui tanggapan guru yang mengajarkan pendekatan pembelajaran 

konflik kognitif ini, dilakukan dengan memberikan angket kepada guru yang berisi sejumlah 

pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa guru memiliki tanggapan yang 

positif juga yang berarti sangat setuju bahwa pendekatan pembelajaran konflik kognitif dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa. Disamping itu guru juga setuju bahwa pendekatan 

pembelajaran dapat mengaktifkan siswa dalam belajar.  

Pembahasan 

 Pendekatan pembelajaran konflik kognitif yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri 

dari empat fase yaitu orientasi siswa pada konflik, melakukan penyelidikan melalui 

percobaan, menyajikan hasil percobaan dan kesimpulan, dan menganalisis serta 
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mengevaluasi. Pada fase orientasi siswa pada konflik, siswa diberikan sejumlah pertanyaan 

dan siswa diminta untuk memberikan prediksi atau jawaban sementara. Kemudian 

dilanjutkan ke fase penyelidikan melalui percobaan. Pada fase ini siswa melakukan 

penyelidikan untuk mengetahui kebenaran konsep yang ditanyakan sebelumnya, membuat 

analisis dan kesimpulan serta menjawab kembali pertanyaan sebelumnya. Siswa diberi 

kesempatan untuk menyajikan hasil dan kesimpulan pada fase menyajikan hasil. Untuk fase 

terakhir yaitu menganalisis dan evaluasi, guru mengevaluasi hasil analisis, 

kesimpulan,jawaban siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

 Berpikir kritis merupakan proses dan kemampuan yang dilibatkan dalam membuat 

keputusan secara rasional apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. 

Dengan kemampuan berpikir kritis yang baik dapat memberikan rekomendasi yang baik 

untuk melakukan suatu tindakan (Ennis, 1996). 

  Keterampilan berpikir kritis siswa yang diteliti adalah mendefinisikan istilah, 

menerapkan prinsip, memberikan alasan, memutuskan suatu tindakan, dan membuat 

kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa  terjadi peningkatan keterampilan berpikir 

kritis pada kedua kelas dengan prosentase yang berbeda. Untuk kelas eksperimen 

peningkatan tertinggi terjadi pada indikator membuat kesimpulan sebesar 71% termasuk 

kategori tinggi. Artinya pendekatan pembelajaran konflik kognitif  sangat membantu siswa 

dalam membuat kesimpulan. 

  Kemampuan menarik kesimpulan pada kelas eksperimen mengalami peningkatan 

tertinggi. Hal ini dimungkinkan oleh pendekatan pembelajaran melatih siswa dalam 

membuat kesimpulan dari setiap percobaan yang dilakukan pada fase penyelidikan. Siswa 

diberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan untuk setiap pertanyaan yang 

diberikan, menganalisis hasil percobaan dan menarik kesimpulan dari hasil percobaan. 

Dengan demikian siswa terlatih dalam membuat kesimpulan dalam setiap percobaan yang 

hasilnya dievaluasi oleh guru sehingga siswa memiliki konsep yang benar untuk setiap 

konsep yang dibahas.  

  Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, seseorang harus tanggap terhadap 

peristiwa, membuat hasil pengamatan sendiri, memberikan alasan yang tepat dan akhirnya 

membuat kesimpulan yang tepat (Brookfield, 1987). Pendekatan konflik kognitif melatih 

siswa untuk tanggap terhadap peristiwa yaitu dengan mengenalkan suatu peristiwa yang tak 

terduga melalui pertanyaan di awal pembelajaran yang mengakibatkan terjadinya konflik 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

436 

 

kognitif internal. Untuk mencari kebenaran suatu peristiwa, siswa terdorong untuk berpikir 

mencari cara yaitu melakukan penyelidikan melalui percobaan. Dari hasil percobaan siswa 

memperoleh hasil pengamatan kemudian siswa mencoba membuat analisis dan kesimpulan 

kemudian hasil tersebut dievaluasi oleh guru. Pendekatan konflik kognitif yang diterapkan ini 

menyajikan percobaan setiap pembelajaran, oleh karena itu siswa terlatih dalam membuat 

kesimpulan. 

  Peningkatan terendah pada kelas eksperimen adalah kemampuan menerapkan prinsip 

sebesar 31%. Hal ini dimungkinkan oleh kurangnya percobaan yang berhubungan dengan 

penerapan prinsip sehingga siswa kurang terlatih dalam memahami prinsip-prinsip pada 

materi suhu dan kalor. Untuk memahami prinsip-prinsip pada materi suhu dan kalor, siswa 

perlu waktu dan latihan dalam menerapkan prinsip untuk setiap permasalahan yang 

diberikan. Kemampuan ini juga merupakan peningkatan yang lebih rendah pada kelas 

kontrol yaitu sebesar 10%. 

  Peningkatan keterampilan berpikir kritis pada indikator mendefinisikan istilah untuk 

kedua kelas tidak jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mendefinisikan istilah sifatnya 

teoritis dan hapalan. Pendekatan konflik kognitif dan pembelajaran konvensional memiliki 

kemampuan yang sama untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam 

mendefinisikan istilah. Namun demikian, kelas eksperimen ikut terlibat dalam proses 

mendefinisikan istilah yaitu melalui percobaan, sehingga kelas eksperimen masih memiliki 

kemampuan lebih tinggi dari kelas kontrol. 

  Secara umum keterampilan berpikir kritis siswa untuk setiap indikator mengalami 

peningkatan, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Gain yang dinormalisasi 

keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen (0,52) lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 

(0,31). Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran konflik kongnitif dapat lebih 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

  Peningkatan yang lebih tinggi pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas 

kontrol diakibatkan pendekatan pembelajaran konflik kognitif dapat membantu siswa untuk 

berpikir lebih tinggi. Siswa tidak begitu saja menerima konsep yang baru tetapi mencoba 

untuk membuktikan kebenaran konsep. Melalui pembelajaran ini siswa diberi kesempatan 

untuk membuktikan kebenaran konsep melalui fase penyelidikan, mencoba membuat 

analisis, membuat kesimpulan dan diakhiri dengan evaluasi dari guru untuk meyakinkan 

siswa akan kebenaran konsep. 
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 Seseorang yang berpikir kritis adalah orang yang terampil penalarannya, tidak hanya 

sekedar menerima informasi dari pihak lain, tetapi juga melakukan pencarian untuk 

membuktikan kebenaran informasi tersebut. Berpikir kritis adalah keterampilan memahami, 

menganalisis, dan mengevaluasi argumen (Schelecht, 1989). 

Kesimpulan dan Saran 

 Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan konflik kognitif 

sebesar 0,52, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan peningkatan keterampilan berpikir 

kritis siswa dengan pembelajaran konvensional sebesar 0,31. Peningkatan keterampilan 

berpikir kritis tertinggi untuk siswa yang belajar dengan pendekatan konflik kognitif  terjadi 

pada indikator membuat kesimpulan dan terendah pada indikator menerapkan prinsip. 

Tanggapan guru dan sebagian besar siswa terhadap penerapan pendekatan pembelajaran 

konflik kognitif  adalah positif, dan berharap penggunaannya pada materi fisika yang lain. 

 Pendekatan pembelajaran ini kurang menekankan kemampuan menyelesaikan 

persoalan matematis, untuk itu perlu waktu tambahan dalam pembelajaran agar siswa 

terbantu dalam menyelesaikan soal-soal hitungan. Pendekatan pembelajaran ini menuntut 

kemampuan guru dalam memberikan alasan untuk jawaban pertanyaan siswa, sehingga 

konsep siswa yang  salah dapat berubah menjadi konsep ilmiah. 
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Abstract: This paper describes the research investigating the strategies in physics problem 
solving. This empirical study was conducted using phenomenographic approach to analyze 
data from individual thinking-aloud and semi-structured interview with 8 students and 7 
physics teachers from the senior high school level.The result of this study is a set outcome 
space that describe the students‘ and teachers‘ strategies in context of physics problem 
solving. The outcome space includes five categories, i.e: the Semi-Expert Strategy, the 
Teaching-Like Strategy, the Plug-and-Chug Strategy, the Trapped-Hill Climbing Heuristic 
Strategy, and the No Clear Strategy. A polarization of Student-Teacher pairs based on their 
schools that related to the strategies is not found. Some recommendations for instructors 
and further research directions are presented.  
   
Keywords: category of descriptions, outcome space, phenomenographic, problem solving, 

strategy 
 
INTRODUCTION 

One of the vital goals of education is to enable people to utilize their knowledge to solve 

problems. Whitehead (Abdullah, 2006) emphasized this point by stating that education is the 

acquisition of the art of knowledge utilization. Conceptual knowledge is an essential part 

which students studying physics  should learn for problem solving. They have to know what 

the heart of problem is all about, what the relevant physics is, and  how to interpret the 

results.  

 Recently, physics education researchers have studied a great deal about learners‘ 

conceptual knowledge and have developed many curricular environments to improve it 

(Redish, 1994; Sabella and Redish, 2007). However, conceptual knowledge is just one part 

of what the learners have to know to solve physics problems. They also have to know how 

and when to use the knowledge (Sabella dan Redish, 2007).  

 According to the psychologist Mayer (Solaz-Portolés and Lopez, 2007b), the 

process of problem solving has two steps, i.e: problem representation and problem solution. 

In the problem representation, a problem solver should transform the problem description to 

internal mental representation into two stages: problem translation and problem integration. 

After the problem description been translated into problem solver‘s internal mental 

representation, the problem solver  is ready to understand the problem. After the problem 
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was representated, the problem solver may continues  to use different strategies to solve the 

problem. 

The research presented here is one part of ongoing research that aims to explore 

cognitive elements, knowledge structures, cognitive strategies and mental models in physics 

problem solving.  The paper is specifically aimed to answer the research problem to 

understand the students‘ and teachers‘strategies in solving physics problem.    

RESEARCH METHOD 

  Phenomenography was chosen as the strategy of inquiry or methodology with which 

to answer the research problem stated above. It has become an established methodology in 

education research as it aims to understand the various ways in which different people 

experience, perceive or understand  the same phenomena (Walsh, et.al, 2007; Stamouli, 

and Huggard, 2007). 

  General goal of the phenomenography study is to develop qualitatively an  

understanding of the different ways of thinking and conceptualizations about a phemomenon 

(Marton, 1986). These different ways are often referred to as ―categories of description.‖ A 

category of description is the researcher‘s interpretation of the personal conceptions. For this 

purpose, we conducted the identification of personal conceptions by identifying  conceptions 

or multiple meaning given respondents about a specific phenomenon or certain amount of 

phenomena. The outcome of the approach is a set of categories that describe qualitative 

variation of respondents‘ ways in experiencing, interpreting, understanding, perceiving or 

conceptualizing the object of study, phenomena, concepts or activities through the problem 

solving.  

 The research participants for the thinking-aloud and interview are 8 students of 

grade XII and 7 physics teachers  who have taught the students in the prior grades. The 

respondents were from 3 school clusters in Palu City, i.e: higher, moderate, and lower 

cluster. Each cluster was represented by one school. Every school  was represented  3 

students and 2 or 3 physics teachers. The students are chosen  based on the results of  

Respondent Selection Test (RST). The RST materials cover motion, force and work-energy 

concept, in order to obtain a cohort of cross section abilities. The RST results classified as 

high, medium, and low group.  Students who attain the same RST results in each group are 

chosen randomly to represent the group.   
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  Data  collection are conducted  by one-on-one thinking-aloud and semi-structured 

interview (in depth interview), where some specific questions are prepared. A serial of 

unexpected ways of thinking or reasoning are also followed. The interviews are conducted 

immediately after the thinking-aloud problem solving to ensure that participants still 

remember the motivation of their procedure. In the activity, the participants are given some 

physics problems and during thinking-aloud, they explain literally and verbally what they 

have in their mind. The problem solving activities and interviews are recorded using a video 

camera. The recorded transcripts are re-checked to the written  answers of respondents. 

The thinking-aloud does not have  time limit, and it ends when the respondents cannot 

continue anymore. The interview results are aimed to compare or support the data from the 

thinking-aloud activity.    

FINDINGS AND DISCUSSION 

   The analysis of the thinking-aloud transcripts gives category of descriptions of 

respondents‘ strategies in problem solving. The category of descriptions focuses on their 

strategies. The category of descriptions and their key characteristics of the strategies are 

given in Table 1. Each category is explained in detail by providing an example of the 

students‘ or teachers‘ strategy in solving a problem. The problem is included in the constant 

velocity linear motion concept. It  needs only a little ability  of problem solving,  and may be 

approached by several ways.  However, it should be noted that all categories are 

constructed from all collected data and extracted from the transcripts of thinking-aloud and 

interview through the reduction processes and classifications based on the important 

themes. Therefore, the individual examples given below, may not display all the key 

characteristics.  
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Table 1. Outcome space of  students‘ and teachers‘ strategies in problem solving 

Category Key Characteristics 
Respondent 

Student Teacher 

 Expert 
Strategy 

 Semi-
Expert 

Strategy 

Performing qualitatively analysis to problem 
situation  

SHc 
PTMc,  
PTHb 

Choosing  external representation: diagram 

Spending  more times in analyzing and planning 
process of strategy through physical situation 
model 

Conducting  evaluation to structural attributes 

 Teaching-
Like 

Strategy 

Performing qualitatively analysis to problem 
situation  

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

PTHa 

Choosing external representation: diagram 

Spending more times in analyzing and planning 
process of strategy through physical situation 
model 

Conducting evaluation to structural attributes 

Influenced by teaching style 

  Plug-and-Chug 

Analyzing situation based on needed formula  

SHa PTMa 

Planning solution based on given and  required 
variables (qualitatively) and proceed them by 
structured manner 

Using external representation: diagram 

Spending more times in term of trial and error 
between variables -formula or formula- diagram 

Referring variables as solution guidance 

Conducting evaluation to superficial attributes  

 Trapped-Hill Climbing 
Heuristic 

Performing quantitatively analysis based on 
given variables 

- 
PTMb, 
PTLa, 
PTLb 

Choosing ways that assumed as easier 

Conducting quantitatively analyisis to problem 

Spending  more times in quantitatively analysis 
of chosen path  

Trapped in short-term solution and analysis to 
superficial attributes  

Conducting evaluation to superficial  attributes 

  No Clear Strategy 

Analyzing situation based on given variables  SHb, 
SMa, 
SMb, 

SMc, SLa, 
SLc  

- 
Using random variables, no pattern 

Conducting no evaluation 

 Note: 
 PT(H, M, or L)=  Physics Teacher from  school of  (High, Medium, or Low) category    
 S(H, M, or L)  =  Student from  school of  (High, Medium, or Low) category  
 a, b, or c     =  First, Second, or Third   Teacher/Student,  sequence of respondent in a  
        school  
 SMb               =  Second Student from the school of Medium category 
 

Expert Strategy: Semi-Expert Strategy 

 In this category, teachers and students qualitatively understand and analyze the 

problem  based on the physical situation descriptions described in the problem statements. 
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The focus of the solving process is on how the concepts are linked and used to guide the 

solution. The analysis process uses external representation in form of diagrams as 

representation of qualitative description of the physical situation.  The choice of the external 

representation diagram is productive in guiding them to the next stages. The process of 

understanding and analyzing, including making diagram and planning strategies  consume a 

portion of time which is longer than other stages.  Evalution of the processes and results is 

also conducted by the category of respondent by suppressing to the structural attributes of 

the given problem, and always refers  to the constructed representation. Understanding of 

the structural attributes drives the control and the conducted evaluation process. Integration 

between the understanding,  monitoring and evaluation of the structural attributes  guide 

them  to the suitable solution.  

  We use the term ‖Semi-Expert‖ in this category to describe that the respondents are 

not   displaying completely  strategy as an expert because they tend to be uncertain with 

their    conducted process. It is interesting to know that after they have obtained a solution, 

the respondent looks for supports through the use of formulae.   The uncertainty are 

suspected  to be primarily influenced by the ‖mind set‖  which considers that physics is 

identical to mathemetics and should involve formulae which may help the problem solving.  

We present an example of thinking-aloud transcript of Respondent PTMc that has performed 

a strategy to solving the problem.  

Note:  Symbol <...> means silent, inaudible, or statements were reduced; <...><...> means 

silent in long time, or many of statements were reduced, and [word or sentence] 

shows interpretation or notices made by researcher based on recording or 

observation.  

 Respondent PTMc: <...> When and where is the crash, what is the requisite? 

[Completes with cars figure and distance of them]. Their velocities are available. 

Aduh!, must with …this?  We must know this, their positions, where they crashed.  I 

replace its v. Its requisite…these equal  its X, must equal <…> What is must equally 

<…>. When? When? What is this about? <…> mean <…> its requisites, its t must be 

same <…> Aduh!   t <…>. It means 2 s. Say,  ta1, it obtains 15 m, ta2 <…> [constructs 

ta and tb]. It is Xt. It means <…> distance of x for t = 1s. Now, Xtb <…> 10 m for t = 1 

s, Xtb2 = 20 m. May I use this [this manner]?. If that, Xta = 60 m. For  4 s, it is 60 m 

[completes by numeric to diagram]. Truly, if like this <…> we can know this. If I count 
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<…> one <…> But there must  be a formula. Say, 1 s <…> [making schema ta and 

distance]. From B direction, [writes tb and distance at the schema]. If like that, this is 

a hundred, yes a hundred. It means that if they crash <…> at t4, ohh  <…> equal to 

4. It means at 4 s. This  is a guessing way <...> manually <...> no uses of 

formulae.   

There is a respondent in this category who also perceives that ‗practical way‘ is last 

choice, when he is asked to think in the different way.  Such strategy is not conducted as 

long as the prevalent way is available. They make differences between prevalent way (which 

is assumed to be procedural) and practical way (which is assumed to be non procedural). 

From the perspective of the theory of working memory, it is understood that the problem 

solver will choose the way or strategy to solve the problem based on accessibility and  not 

on the strategy‘s level of difficulties. Problem solvers tend to choose a strategy that may 

reduce the load of the working memory which has limited capacity.  The strategy was not 

conducted by Respondent PTHb  as same way as respondent PTMc; however, it is revealed 

in the interview session  the respondent masters the strategy. When we asked to the 

respondent why he does not use the strategy (according to the meaning of 15 m/s and 10 

m/s), he  states that:  …because we think that we need to use just our available formula. 

Otherwise, sometimes we must think as crazy. I like my procedure…. Statement ―I like‖ does 

not mean that the chosen strategy is based on personal preferences, but it is because the 

strategy is  more accessible in working memory while solving the problem, although  the 

strategy is probably more difficult to use.  

Expert Strategy: Teaching-Like Strategy 

The respondents‘ strategy in this category is classified as expert category, however, 

since the sequence of his stages has a specific characteristic, we assume that the 

respondent is an expert that applys ‖a teaching style‖ while solving the problem. The 

respondent performs problem-solving activity as if he presents an example of problem 

solving to his students on the whiteboard. All key characteristics that contained in the first 

category are also contained in this category. In the interview session, the respondent 

demonstrates understanding of qualitative meaning of the problem. The respondent  also 

demonstrates qualitative evaluation. Below, we present the example of respondents‘ 

statements (PTHa) in this category from the thinking-aloud activity.   

 Respondent PTHa: ... To solve this problem, the first step is to write the known and 

required variables. Known: mass of car A <…>, then mass of car B <…> [reads the 
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problem and identifies the variables and their values]. We assume that the velocity of 

car A is to the right, and we give negative sign of 10 m/s for the velocity of car B. 

Then, asked: when and where? To solving this problem, first we draw figure [making 

a schema]. Assuming that the cars crash at this point <…> [gives a point/ sign of A 

and B at the schema] <…> because of speed of A greater than B. Now, when the 

cars will crash? To answer it  <…> we use  constant velocity linear motion  formula, 

by  <…> find the distance of each  car to this point, assume that <…> [writes 

formulas for each car]. To obtain X, we use <…><…>. Equation Sab = Sa + Sb 

[operates the equation].  Now, I think <…> is finding Sa and Sb. If we use reference A 

then Sa = Sb. <…> impossible <…> false, this is false <…><…>. Now, I think the time 

of the crash ta equals to tb <…> [operates ta = tb]. [Writes]: Therefore, car B crashed 

at 60 meters from A or 40 meters to initial position of B. Then 40 plus 60 meters is 

equal to 100. When does the crash take place? [Uses distance data for determine 

the time]. Therefore, both the cars will crash after they move during 4 second…  

Plug-and-Chug Strategy 

The respondents applying this strategy, plan the solution based on the given and 

required variables. Problem analysis primarily states the form of formula is viable to solve 

the problem. Once the identification of the given and required variables has been done, they 

try to find an appropriate formula containing the variables. The variables then become a 

guidance that leads to a solution. The respondents‘ knowledge in the category is very 

extensive. However, the knowledge is not well organized so that it is unproductive to 

facilitate the problem solving process since the superficial attributes are dominant here. 

Since the problem analysis based on the attributes, then the evaluation is done by 

suppressing the attributes when the respondents face obstacles. Sufficient time is needed to 

solve the problem predominantly in the process of finding the appropriate form of the 

formula, process of reducing or diminishing the obtained numerical values which are 

believed may simplify the form of formula that leads to a solution. The respondents of the 

category also utilizes an external representation (including diagram). Nevertheless, the 

unproductive representations guide to a solution.  Inappropriate representation causes the 

respondents working in trial and error with the formula and diagram to fit them. Sufficient 

spending time is predominant at the trial and error process. The following is an example of a 

respondent (Respondent SHa) who uses the strategy. 
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Respondent SHa: <…><…> mass of car A, mA = 1500 kg, mB = 2000 kg [reads part 

by part of the problem while writes velocity variables and their values]. If the distance 

of the cars is 100 m. <…> t = <…> v = X/t, t = 100/ <..> assuming that the distance is 

X1 <…>. Therefore the distance <…> its velocity is 15 m/s = v = X/t = (100 – X1)/t. 

This is false <…> [scratch out of 15 m/s], [adds label to the schema that made]. If its 

distance is known <…> Therefore time of car A is  tA = its velocity <…> 15 m/s times 

<…> divided by (100-X) meters. Then, the time  needed for car B tB = 10 m/s / X 

meters <…> tA = tB [finishes/counts from the formula]. Ohh, I search  <…> when? It 

means its t. When and where? When? And where? Its distance is <…> form the pillar 

<…> [makes schema again], <…> its distance is 100 meters. [Corrects the counting 

based on the new schema]. 15/x = 10/(100-X) 15 times 10 <…> its distance <…> 

100 [introduces the last schema]. When <...> and where <...>? Time  needed for car 

A, 15/X  = <…> is it comparison? [Rereads the problem]. After the crash, it means 

that its distance <…> its X that asked <…> its distance 100 <…> subtracted by <…> 

the formula to find its X. It means that one has negative value because their 

directions are opposite [introduces the last equation in very long time: 15/x: 10/ (100-

x) are  not finished]. <…> Distance of A to T [pillar] = X, B to T = 100-X.  tA to T = -

10/(100-X). Velocity <…>. If we assume that its distance tA = 15 times <…> divided 

by <…> 15 divided 100 = 0,15 <…>… 

Trapped-Hill Climbing Heuristic Strategy 

One of heuristic forms that well known in the cognitive psychology is The Hill Climbing 

Heuristic (Matlin, 2009). In this strategy, problem solvers simply select the alternative 

pathway that seems to lead them directly toward a solution. However, like many heuristic, 

the hill climbing heuristic can lead them astray. We use the term of The Trapped-Hill 

Climbing Heuristic to describe the respondents using this heuristic strategy are indeed 

trapped. They expected that the chosen way may help them to get a solution, but they are 

just trapped in their own mindset. The respondents in this category conduct quantitative 

analysis of the problem based on given variables similar to the plug-and-chug category. The 

respondents fail to understand the problem, i.e: they do not distinguish the most relevant 

information with the problem solution and not pay close attention to the information. Attention 

and analysis of the superficial attributes lead them to efforts of finding a solution which they 

believed may guide to the simplest solution. Mind set trap is identified from the respondents 

in this category appears in the variables identifications and process of writing the given 
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variable values. When the respondents write: Known: mA = 1500 kg, mB = 2000 kg, vA = 15 

m/s, and vB = 10 m/s, asked: when and where do they crash? Then the following appears 

instantly in their mind: ―This is about momentum‖. We suspect that because the identified 

variables can be used to calculate the magnitude of momentum and word ―crash‖ is 

considered identical to ―collision‖, then the respondents mind directed to the ―momentum‖. 

The respondents acknowledge this statement. The following is an example of interview 

transcript with respondent PTLa: 

       Interviewer : Why  is this considered as momentum problem? 

        PTLa : I see the problem context <...> here the crash  occurs 

        Interviewer : In your mind, if  crash <...> is this a momentum concept? 

        PTLa : Yes, in the momentum <...> before and after collision 

 

 These constructed mind patterns are more precisely called as the ―mind set‖ or  

―mental set‖. When the problem solvers have a mental set, they keep trying the same 

solution they have used in the previous problem, even if the problem may be solved by a 

different, easier method. If we have a mental set, we close our mind prematurely and we 

stop thinking about how to solve a problem effectively (Matlin, 2009). From the explanations 

above, we can state further that the ―Trapped-Hill Climbing Heuristic‖ has the meaning of 

heuristic strategy is influenced by mind set trap, and the respondents cannot escape from it. 

It is surprising to note that the respondents in this category are all teachers. The failure of 

escaping from the trap is confirmed by the fact that the respondents neither choose nor use 

the appropriate external representation. If a person could find an effective representation, 

the information could be organized efficiently and the constraints of working memory 

limitations could be reduced (Matlin, 1994; 2009). The failure of escaping from ―momentum 

trap‖ toward ―constant velocity linear motion‖ can also explained by the other perspective but 

it is still in conjunction of working memory, i.e: existence of functional fixedness factor. The 

functional fixedness may occur because of an inability to suppress retrieval of some salient 

features of an object or concept (Anderson, 1990; Hambrick and Engle, 2003; Matlin, 1994; 

2009). Below is an example of the thinking-aloud transcript with Respondent PTLb:    

Respondent PTLb: ... Known: mA = 1500 kg, mB = 2000 kg, vA = 15 m/s,  vB = 10 

m/s. The initial distance is 100 meters. Asked: time <…> time of crash <…> <…> 

crash <…>. Okay, we initially figure it <…> this is as object A <…> object B. It 
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means <…> it has an initial velocity because when it across the pillar, its distance is 

100 meters <…><…> This is about momentum <…> mAvA – mBvB  = <…> = <…> 

= … 

No Clear Strategy 

The respondents in this category analyze a situation based on the given variables and 

they do not pay close attention to the related concepts. The variables are used and 

randomly manipulated without patterns since they do not refer to an external 

representation system.  Respondents  do not evaluate their ways. The respondents in 

this category seems to give up easily unconfident to their process. Below is an example 

of thinking-aloud transcript with respondent SMa.  

Respondent SMa: ... [Reads the problem]. How does it has to be? Where is its 

formula? Known: mA = 1500 kg <…> mB = 2000 kg <…> velocity  vA =15 m/s. The 

second  vB = 10 m/s distance = 100 m. Asked: When and where? Solution: What is 

the formula to solve it? When and where? <…> uhhhh <…> When? Maybe <…> 

formula <…> its manner <…> 1500  ehhh 2000 <…> 2000-1500/15.10 <…> Car A 

<…> When the cars crashed <…> car A 1500, car B 2000 <…> [rereads the 

problem]. Maybe 1500 divided by 15 m/s times 2000 divided (10 times 100) = 100 

times 200 times 100 = 2000000. Maybe <…> [Rereads the problem]. 100 <…>100 

<…> 1500. 1500 times <…> maybe 2000-1500/(15.10) = <…> 3,33. Therefore 3,3. 

When do the cars crash? <…> They crash at 3,3 meters. The cars crash <…> at 33 

<…> When and where? What is the meaning of ―when‖? <…> [rereads the problem] 

<…> When and where? <…> When? <…> car A at <…> <…> give up!!!... 

  The category of descriptions in physics problem solving strategies performed by 

respondents has some key characteristics. One or more components could be possessed by 

two categories. The Semi-Expert and Teaching-like strategies exist within the same group.  

Their components or key characteristics are the same except the style of the strategy 

performance. Here, the Semi-Expert Strategy  possesses all key characteristics contained in 

the Teaching-Like Strategy, except the component ―influenced by teaching style‖, while the 

Plug-and-Chug and  the Trapped-Hill Climbing possess the same characteristics in context 

of evaluation.  
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  The Semi-Expert and the Teaching-Like Strategy can be closely compared with ―The 

Scientific Approach‖ from Walsh, et.al (2007) and the ―Mapping Meaning to Mathematics‖ 

from Tuminaro‘s epistemic games. The Plug-and-Chug Strategy can be compared with the 

―Plug-and-Chug: Structured Manner‖ by Walsh, et.al (2007), and ―Mapping Mathematics to 

Meaning‖ (Tuminaro, et.al, 2007). We could not find the Trapped-Hill Climbing Strategy 

equivalence on those researches.  

  The respondents of the Semi-Expert and the Teaching-Like Strategy conduct the 

qualitative analysis based on the structural attributes of the given problem. The respondents 

of the both categories also performed a diagram representation that can help them toward 

the next stages. Unfortunately, the number of respondent using the strategy is only four 

respondents with one student and three teachers. 

Data from Table 1 show that there is a tendency of hierarchical of category of 

students‘ strategy related to their school category. The students from the higher school 

category tend to be in the highest category at the hierarchy compared to the students from 

the medium and low school category. This emphasizing an appropriate aspect of selection of 

the respondent based on Respondent Selection Test (RST) results. Further studies  are 

needed to know the statistical significance of correlation between the gain score of RST and 

the thinking-aloud test.    

 How does the relation between students‘ and their teachers‘ strategies? Data in the   

Table 1 show that no polarization on the Student-Teacher pairs based on their schools in the 

use of the strategies. In the case of the external representation utilization of such as 

diagram, the data from the interview results that show that a teacher who uses diagrams 

tends to emphasize the importance of the diagram.  The interview transcript related to this 

statement is as follows: 

Interview with a teacher respondent (PTHb): 

Interviewer : In the thinking-aloud session, you  make a digram straighforwardly. What 

does it mean? 

PTHb : To see the object position 

Interviewer :  Is it an important activity? 

PTHb :  Important, In my teaching, the whiteboard is full with diagrams 

Interviewer :  Do you suggest it for your students? 

PTHb :  Yes I do. The students are suggested to make a sketch, firstly.   

 

Interview with a student respondent (SHa): 
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Interviewer :  Why do you use  diagrams 

SHa :  With the diagrams, the problem seems more real 

Interviewer :  Does your teacher teach it that way?  

SHa : In here [this school] we are taught  <…> When we see a problem, firstly, 

we have to make a sketch  so that it  becomes easier.  

 Although the data have to be tested, we can state that habits and instructional 

behaviors of teachers while solving a problem in the class, can be a factor that influence the 

problem solving behaviors of their students. A teacher who solves a problem by initiating 

only with an identification of given and required variables without a suitable external 

representation, tends to be followed by his students with the same manner. The statements 

are supported by the records of thinking-aloud (not yet displayed in here). We are also 

studying about the productive stages sequences in problem solving, especially in 

identification of variables and the construction of external representations, however, the 

results are not presented here. In addition, the resources  involved in problem solving have 

not been discussed here.  

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

We have constructed an outcome space to describe existence of category of 

descriptions of the problem solving strategy. The outcome space is extracted from the 

transcript records of the thinking-aloud and semi-structured interview with the students and 

teachers.  Five categories of description of the strategies were the Semi-Expert Strategy, the 

Teaching-Like Strategy, the Plug-and-Chug Strategy, the Trapped-Hill Climbing Heuristic 

Strategy, and the No Clear Strategy. Each category has key characteristics and there are 

some characteristic components possessed by two categories. In addition, we find that there 

is no polarization of Student-Teacher pairs based on their schools that related to the 

strategies,. 

The number of student and teacher respondents in the Expert Strategy is relatively 

small. The students and teachers have conducted the analysis of situation based on 

structural attributes of the given problem. The analysis of structural attributes and utilization 

of an external representation such as making suitable diagrams, guide them to a productive 

solution. This finding emphasizes the research by Heuvelen (1991); Meltzer (2005), and 

Kohl and Finklestein (2005; 2006). Students and teachers in the  lower category suppress 

the analysis about superficial attributes and fail to construct an external representation so 

that their problem solving processes are not productive to guide them to a suitable solution. 
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We do not discover the polarization of strategy in the student-teacher pairs; however, in the 

context of utilization of an external representation such as making diagram, there is a 

tendency of the polarization, which still needs further studies.  

 Recommendations of the result as following: teachers need to habituate themselves 

with  construction of an external representation especially diagram and suppress to their 

students about the important of the representation;  and further studies are needed to 

investigate the behaviors and habits of teachers in giving examples of problem solving and 

utilization of external representations. A question may be proposed: ―What is really 

happened in classes  in related to the utilization of the external representation?‖  
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Implementing Problem-Based Learning For Student Of 6th Semester  
In Teacher Training Of Physics In Optic’s 
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Abstract: The focus of this report is on how the student of the 6th semester in teacher 
training program generated ideas for their problems, and how the teacher mediated 
these investigative activities. Their project work is on the topic of geometrical and 
physical optics and optical instruments.  These problem than became the focus of 
subsequent inquiry and the students work in groups to solve their problem. Data 
sources included observation, student‘s level of conceptual understanding, product 
design creativity, experiment design skill, implementing, and communicating 
experiment report. Observations performed after each cycle show that the 
creativities, skill in experiment design and implementing, as well as in 
communicating the session results improves from time to time. The analysis 
concludes that problem  based learning can improve creativity and science process 
skill of teacher training students and student‘s level of concept understanding in 
Optics. 
 

Keywords: Problem based learning, science process skill, creativity  

 
PENDAHULUAN 

 
Mahasiswa Program Stdudi Fisika di Pendidikan MIPA Unila dipersiapkan untuk menjadi 

guru Fisika di SMA atau guru IPA di SMP, ini berarti bahwa pembelajar-an fisika di sekolah 

khususnya di Provinsi Lampung akan banyak ditentukan oleh mereka. Berdasarkan laporan 

pengamatan mahasiswa Pendidikan Fisika yang sedang melakukan kuliah praktek 

pengalaman lapangan (PPL) di SMA ataupun di SMP khususnya di kota Bandar Lampung 

diketahui bahwa pelajaran fisika cenderung tidak diminati oleh  parasiswa, hal ini 

disebabkan oleh  praktik pembelajaran fisika di sekolah dianggap kurang bermakna.  

Menurut Jonson yang dikuti Nurohman (2008:2), ketika peserta didik mempelajari 

sesuatu dan dapat menemukan makna, maka makna tersebut akan memberi mereka alasan 

untuk belajar. Lawson(1995:4) mengatakan bahwa ―teach science as science is done‖.  

Fisika merupakan salah satu bagian dari sains, agar pembelajaran fisika lebih bermakna 

guru harus mengajarkan fisika melalui tahapan-tahapan dalam scientific method.  Untuk  itu 

mahasiswa dibiasakan untuk mengikuti proses perkuliahan yang bermakna, metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan harus berorientasi pada mahasiswa 

(student centered learning).  
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Salah satu metode pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa/pebelajar 

adalah Pembelajaran Berbasis masalah(PBL).  Dalam penelitian ini PBL diterap-kan pada 

mata kuliah Optika dengan bobot 3 (2-1) sks, yang berarti terdapat 1 sks praktikum pada 

pelaksanaan pembelajarannya.  Hal ini sesuai dengan pendapat Liliasari (2001;54) yang 

mengatakan bahwa; untuk meningkatkan keterampilan berpikir konseptual  tingkat tinggi 

bagi calon guru khususnya IPA pada  materi kuliah yang berpraktikum adalah metode PBL.   

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Optika melalui PBL diharapkan mahasiswa 

dapat memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan/mengajarkan materi dalam Optika di 

sekolah yang dikaitkan dengan  kehidupan sehari-hari, disamping mengembangkan 

kecakapan proses yang meliputi kecakapan dalam menyelesaikan masalah, bekerja dalam 

kelompok, membuat penilaian, serta kecakapan berkomunikasi.   

Berdasarkan uraian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)  

bagaimanakah peningkatan kecakapan proses sain mahasiswa, (2)  Bagaimanakah hasil 

belajar mahasiswa, dan (3) kreativitas mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran PBL. 

PBL menuntut mahasiswa untuk belajar secara mandiri, sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri suatu pemecahan masalah dalam materi Optika.  Pierce dan Jones 

yang dikutip oleh Ratnaningsih (2003) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus 

muncul pada saat pelaksanaan PBL, yaitu: keterlibatan (engagement), inkuiri dan investigasi 

(inquiry and investigation), penyajian temuan (performance), dan tanya jawab (debriefing).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang langkahnya 

diadaptasi dari Taggart dengan  prosedur : (a) perencanaan, (b) pelaksanaan tindakan, 

(c) evaluasi dan (d) refleksi untuk setiap siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, 

tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai.  

Subjek penelitian  adalah mahasiswa calon guru, yaitu mahasiswa semester 6 

program studi pendidikan Fisika Universitas Lampung tahun akademik  2008/2009 yang 

menempuh matakuliah Optika, berjumlah 36 orang.  Mahasiswa dibagi dalam 8 kelompok,  

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Pembagian kelompok didasarkan pada IPK, 

sehingga setiap kelompok memiliki rata-rata IPK yang relatif sama.  Hal ini dimaksudkan 

agar kinerja kelompok berimbang. 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

455 

 

Pelaksanaan penelitian untuk kecakapan  proses sain dirancang dalam tiga siklus,  

dengan demikian mahasiswa memiliki kesempatan melaksanakan prosedur kerja ilmiah 

secara bersiklus melalui tiga macam topik; (1) Optika Geometri, (2) Alat-alat optik, dan (3) 

Optika Fisis. 

Alokasi waktu untuk perkuliahan Optika yaitu; 3(2-1), dengan rincian  100 menit tatap 

muka dan 120 menit kegiatan praktikum. Berdasarkan waktu tersebut, pembahasan 

masalah untuk masing-masing topik dilakukan dalam 4 kali pertemuan.  Saat pertemuan 

untuk membahas masalah dilakukan hal-hal berikut; (a) Menetapkan masalah dan isu 

pembelajaran, (b) Mengajar dan belajar dalam kelompok serta menyelesaikan masalah, (c) 

Menyelesaikan/menyusun laporan, (d) Presentasi kelas.   

Kecakapan dalam melakukan presentasi dinilai oleh dosen dan teman. Setelah 

kegiatan presentasi, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi kelas.  Seluruh mahasiswa dapat 

bertanya dan menjawab pertanyaan.  Diskusi ditutup dengan penjelasan umum dari dosen 

serta melengkapi penjelasan yang kurang dari yang dijelaskan oleh mahasiswa yang 

presentasi. 

Data aktivitas (yang terdiri dari berbagai kecakapan) dan kreativitas  mahasiswa 

selama penerapan PBL diperoleh melalui lembar pengamatan. lembar pengamat-an ini 

digunakan untuk umpan balik dan penilaian yang diisi dan dikembalikan kepada mahasiswa 

yang melakukan presentasi. Hal ini dimaksudkan agar maha-siswa yang presentasi 

menadapatkan masukan tentang kualitas hasil pembelajaran serta berbagai kecakapan 

yang mereka miliki.  Melalui lembar pengamatan ini diharapkan mahasiswa dapat 

memberikan penilaian terhadap kontribusi masing-masing anggota untuk penyelesaian 

tugas kelompok, kecakapan dalam melaksanakan presentasi, dan kreativitas pada produk 

yang dihasilkan.  

Penguasaan materi dalam Optika diperoleh dari 3 kali ujian tertulis yang terdiri 

dari; (a) ujian 1, untuk materi Optika Geometri, (b) ujian 2, untuk materi Alat-alat Optika, dan 

(3) ujian 3 untuk materi Optika Fisis. Sebelum pembelajaran dilaksanakan pada masing-

masing materi, dilakukan tes awal.  Hal ini dilakukan untuk melihat peningkatan 

pemahaman/penguasaan konsep sebelum dan sesudah pembelajaran untuk masing-

masing materi.  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa diminta mengisi lembar informasi balikan 

mengenai penerapan PBL pada matakuliah Optika.  Aspek-aspek dalam informasi balikan 
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tersebut disadur  dari Mulya (2004:7) yang berisi pendapat mahasiswa tentang pengajaran 

dengan  PBL, dosen, dan metode pengajaran. 

Keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi yang menjadi bahasan dan 

menerapakannya dalam menyelesaikan masalah dinilai dari laporan kelompok.  

Kemampuan individu dalam pembelajaran dinilai dari laporan individu berupa summary dari 

materi yang diajarkan.  Penilaian kelulusan mahasiswa dihitung dari; (a) Laporan/makalah 

kelompok dan laporan mandiri, (b) Ujian ke 1, 2, dan 3, (c) Presentasi kelompok, (d) tes 

awal/tugas di kelas. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, pada masing-masing materi dilakukan tes awal.  Nilai 

rata-rata tes awal untuk materi; (a) Optika Geometri = 52,89; (b) Alat-alat Optik = 55,56; dan 

(c) Optika Fisis = 54,69.  Nilai rata-rata tes akhir setelah selesai pembelajaran pada materi; 

(a) Optika Geometri = 67,53; (b) Alat-alat Optik = 71,27; dan (c) Optika Fisis = 72,97.  

Berdasarkan hasil ini diperoleh peningkatan rata-rata penguasaan konsep pada masing-

masing materi adalah 14,64 ; 16,71; dan 18,28.  Nilai hasil tes akhir ini menunjukkan bahwa 

ada peningkatan hasil belajar yang cukup berarti untuk masing-masing materi dalam kuliah 

Optika. 

Peningkatan kecakan proses sains mahasiswa secara keseluruhan adalah seperti dalam 

Tabel 1. berikut ini.  

Tabel 1. Persentase komponen keterampilan proses sains 

Komponen kecakapan proses 
sains 

Siklus 1 (%) 
Optika 
Geometri 

Siklus 2 (%) 
Alat-alat 
Optik 

Siklus 3 (%) 
Optika Fisis 

1. Merencanakan 

 a. Pemahaman konsep 68.75 75.00 81.25 

b. Menentukan langkah kerja 62.50 68.75 75.00 

c. Menentukan alat dan 
Bahan 81.25 75.00 75.00 

d. Menetapkan variabel 50.00 68.75 75.00 

e Cara menganalisis data 56.25 68.75 68.75 

Rata-rata 63.75 71.25 75.00 
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Tabel 1. Persentase komponen keterampilan proses sains (lanjutan) 

Komponen kecakapan proses 
sains 

Siklus 1 (%) 
Optika 
Geometri 

Siklus 2 (%) 
Alat-alat 
Optik 

Siklus 3 (%) 
Optika Fisis 

2. Melaksanakan 

 a. Keterampilan memilih alat 56.25 62.50 68.75 

b.  Ketepatan menggunakan 
alat 

62.50 56.25 56.25 

c. Keselamatan alat 68.75 68.75 68.75 

d. Ketelitian pengamatan 56.25 56.25 56.25 

e. Keterampilan mencatat 
data 

62.50 68.76 75.00 

f. Urutan Kerja 68.75 75.00 75.00 

Rata-rata 63,75     65,00 66,25 

3. Mengomunikasikan hasil/laporan 

 a. Tujuan 75.00 81.25 87.50 

b. Landasan teori 81.25 81.25 87.25 

c. Alat dan bahan 87.50 87.50 87.50 

d. Langkah kerja 81.25 81.25 87.50 

e. Data pengamatan 81.25 87.50 87.50 

 Rata-rata 83.75 85.04 88,70 

 

Peningkatan persentase penguasaan untuk tiap komponen kecakapan proses sain, 

dikatakan berhasil bila mencapai lebih dari 60%.    

Penilaian kreativitas mahasiswa dalam PBL ini dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 2. Persentasi kreativitas dalam menampilkan produk 

Komponen kreativitas 
Siklus 1 (%) 
Optika 
Geometri 

Siklus 2 (%) 
Alat-alat 
Optik 

Siklus 3 (%) 
Optika Fisis 

1. Kreativitas dalam menciptakan gagasan/ide pembuatan produk 

 a. Orisinil 75,00 81.25 81.25 

2. Kreativitas dalam memilih alat dan bahan 

 a. Memiliki keunikan 81.25 87.50 87.5 

 b. Menyediakan alat dan 
bahan secara lengkap 

75.00 81.25 81.25 

 c.  Bahan yang digunakan 
mudah didapat 

87.50 87.50 87.50 
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Tabel 2. Persentasi kreativitas dalam menampilkan produk (lanjutan) 

Komponen kreativitas 
Siklus 1 (%) 
Optika 
Geometri 

Siklus 2 (%) 
Alat-alat 
Optik 

Siklus 3 (%) 
Optika Fisis 

3. Kreativitas dalam merangkai/merakit alat 

 a Mampu mengerjakan 
sendiri dalam 
kelompoknya 

81.25 87.50 87.50 

 b Produk yang dihasilkan 
rapih 

75.00 81.25 87.50 

3. Kreativitas dalam menggunakan produk 

 a. Mampu menghubungkan 
cara penggunaan alat 
dengan konsep  materi 
pembelajaran 

75,00 81.25 81.25 

Rata-rata 84,38       84,38 85,94 
 

Pembahasan 

1. Hasil Belajar   

Keberhasilan penerapan PBL pada mata kuliah Optika dapat tercermin dari berbagai aspek, 

seperti; kelulusan mahasiswa, pengamatan kecakapan proses, dan sikap/respon mahasiswa 

selama penerapan PBL. Kelulusan mahasiswa pada mata kuliah Optika dengan penerapan 

PBL adalah (1) 33,33 % memperoleh nilai berhuruf mutu  A, (b) 55,56 % memperoleh nilai 

berhuruf mutu B, dan (c) 11,11 %.  Nilai rata-rata kelulusan mahasiswa adalah 71,27. 

Kecakapan Proses Sains 

(a) Kecakapan Merencanakan 

Pada siklus ke 1 terdapat 2 komponen yang belum memenuhi indikator keberhasilan, yaitu 

menetapkan variabel dan cara menganalisis data.  Sedangkan pada siklus ke 2 dan ke 3, 

seluruh komponen kecakapan sudah memenuhi kriteria keberhasilan. Secara keseluruhan, 

kecakapan merencanakan meningkat dari siklus ke siklus, yaitu;  dari 63,75% menjadi 

71.25%, dan dari 71.25 % menjadi 75.00 %   

(b) Kecakapan Melaksanakan 

Dua komponen kecakapan  pada siklus I, II, dan III masih terkategori kurang dari cukup.  Hal 

ini disebabkan mahasiswa kurang memahami penggunaan alat sehingga mahasiswa kurang 

teliti dalam melakukan pengamatan .Secara keseluruhan, kecakapan melaksanakan 
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meningkat dari siklus ke siklus, yaitu;  dari  63.75% menjadi 65.00 %; dan dari 65.00%, dan 

66.25%.  

(c) Keterampilan Mengkomunikasikan  

Ke lima komponen dalam kecakapan ini dari siklus ke siklus sudah terkategori  antara baik 

hingga baik sekali. Secara keseluruhan kecakapan megkomunikasikan meningkat dari siklus 

ke siklus yaitu; dari  83.75% menjadi 85.04 %; dan dari 85.04 %, dan 88.70 %. 

Kreativitas 

Kreativitas produk/hasil karya dinilai saat mahasiswa mempresentasikan hasil pembahasan 

pada masing-masing topik. Komponen yang dinilai adalah (a) kreativitas dalam menciptakan 

gagasan, (b) kreativitas dalam memilih alat, (c) kreativitas dalam merangkai/merakit alat, 

dan (d) kretivitas dalam menggunakan produk. Berdasarkan hasil pengamatan selama 

penerapan PBL, diketahui bahwa kreativitas mahasiswa meningkat dari siklus ke siklus, 

yaitu; 84.38 % pada siklus I, 84.38% pada siklus ke 2, dan 85.94% pada siklus ke 3. 

4. Informasi Balikan 

Informasi balikan dari mahasiswa mengenai penerapan PBL yang diperoleh melalui 

kuesioner, diketahui  bahwa 88,89% mahasiswa merasa senang dengan penerapan PBL 

pada mata kuliah Optika. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya mahasiswa siap 

menerima penerapan PBL karena dalam PBL pembelajaran menjadi terpusat pada 

mahasiswa, sehingga beberapa mahasiswa tampak agak stress. Akan tetapi dengan tingkat 

kelulusan yang tinggi mengindikasikan bahwa mahasiswa dapat mengatasi stress mereka. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah menerapkan PBL pada mata kuliah Optika disimpulkan bahwa ; (1)  persentase 

kecakapan  merencanakan, melaksanakan, dan kecakapan mengkomunikasikan, meningkat 

dari siklus ke siklus, (2) nilai rata-rata pemahaman mahasiswa pada materi Optika  

meningkat, dan ( 3) kreativitas mahasiswa dalam membuat produk/hasil karya meningkat 

dari  siklus ke siklus. Dengan demikian secara keseluruhan, penerapan PBL menunjukkan 

kecenderung-an untuk meningkat pemahaman konsep sehingga tingkat kelulusan 

mahasiswa dengan huruf mutu di atas C juga meningkat.  

Pada saat mengelompokkan mahasiswa, sebaiknya diperhatikan juga agar jenis kelamin 

dalam satu kelompok berimbang.  Hal ini akan lebih meningkatkan kinerja kelompok.  
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Abstract: The purpose of this paper is to examine an computer simulation model in order to 

improve physics teacher candidates student‘s comprehension on special relativity concept. 

This is quasi-experimental research with subjects are 30 students who were enrolled in 

modern physics course. Research data were collected by using concept comprehension 

achievement test. Data were analyzed by using mean-difference test and normalized gain 

scores. The results indicated that the computer simulation model can be increases student‘s 

comprehension on special relativity concept. The teacher and students gave good comment 

on the implemented model.  We conclude that the computer simulation model can be 

increases student‘s comprehension on special relativity concept. 

Keywords : computer simulation, concept comprehension, special relativity 

PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan besar dalam perkuliahan fisika saat ini kurangnya keterlibatan 

mahasiswa  secara aktif dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran adalah merupakan 

proses aktif yang berlangsung antara dosen, mahasiswa, dan materi subyek, sehingga hasil 

pembelajaran tidak tergantung pada apa yang disampaikan dosen saja, tetapi bagaimana 

mahasiswa mengolah informasi yang diterima dan memprosesnya berdasarkan pengertian 

dan pengetahuan yang dimilikinya. Penggunaan metode ceramah telah mendominasi 

proses belajar mengajar selama ini. Kelemahan metode perkuliahan dengan ceramah 

adalah pengajaran yang  terlampau matematis,  setiap pembahasan konsep fisika terlalu 

cepat melibatkan pemakaian konsep matematika tidak mempedulikan apakah mahasiswa 

betul-betul telah paham konsep. Hal inilah yang kemudian mengesankan fisika itu rumit dan 

ditakuti, padahal boleh jadi sumber kerumitan itu bukan dari konsep fisikanya melainkan 

justru dari perumusan matematikanya. 

Perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat, membuat pekerjaan dan 

informasi dapat diterima dengan mudah menggunakan media komputer. Media ini 

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

begitu pesat. Dengan adanya perkembangan TIK yang  semakin pesat, memungkinkan 

untuk dikembangkan suatu media pembelajaran yang baru. Media yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran yang menggunakan media komputer adalah media 

simulasi komputer. Media simulasi komputer dapat mereduksi situasi nyata dari gejala 
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keilmuan.  Pengunaan media simulasi komputer dapat meningkatkan daya serap 

mahasiswa dan konsentrasi sehingga mahasiswa aktif pada perkuliahan fisika (Jong-Heon 

Kim et al, 2005). Simulasi dapat menvisualisasi gejala fisika menjadi sebuah peristiwa yang 

sebenarnya sehingga dapat mempermudah pemahaman dan pengertian mahasiswa 

terhadap materi yang dipelajari. Komputer sebagai pembuka cakrawala dunia, dapat 

memberikan sumbangsih yang cukup berarti dalam dunia pendidikan, dimana 

penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. 

Topik relativitas khusus merupakan salah satu materi dari mata kuliah fisika modern 

yang diajarkan di LPTK program studi pendidikan fisika. Salah satu permasalahan yang 

dihadapi oleh dosen dalam pembelajaran teori relativitas khusus adalah penguasaan konsep 

yang dicapai mahasiswa masih rendah. Menurut hasil penelitian Ding (2006) dalam 

Budiman (2008) tentang Improving the Teaching and Learning in Modern Physics with 

Contemporary Strategies, konten dari fisika modern terdiri dari tiga bagian yaitu  fisika 

kuantum, teori relativitas, dan fisika inti yang semuanya penuh dengan konsep-konsep 

abstrak yang menyebabkan mahasiswa sulit untuk memahaminya. 

Selama ini dosen mengajarkan materi relativitas khusus dengan metode ceramah, 

yang menyebabkan mahasiswa sulit dalam memahami konsep-konsep relativitas khusus 

yang bersifat abstrak. Agar konsep-konsep relativitas khusus yang abstrak mudah dipahami 

oleh mahasiswa perlu adanya inovasi-inovasi dalam perkuliahan fisika modern. Salah satu 

inovasi dalam perkuliahan yaitu dengan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi 

dalam bentuk simulasi komputer. Budiman (2008) telah melakukan penelitian yang hasilnya 

menyatakan bahwa konsep-konsep yang bersifat abstrak seperti dualisme gelombang 

partikel dapat dipahami oleh mahasiswa dengan bantuan model pembelajaran multimedia 

interaktif.  Menurut Sagala (2003:170) pembelajaran yang disertai media yang tepat 

selain dapat memudahkan dalam mengalami, memahami, mengerti dan melakukan juga 

menimbulkan motivasi yang kuat dibandingkan hanya dengan menggunakan kata-kata 

yang abstrak. Simulasi komputer yang digunakan di dalam pembelajaran merupakan media 

yang sangat baik untuk meningkatkan proses belajar dengan memberikan kesempatan bagi 

para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan, mengidentifikasi masalah, 

mengorganisasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. 

Beberapa penelitian tentang model pembelajaran yang berbasis teknologi informasi 

antara lain : penggunaan Teknologi dalam pembelajaran fisika (Physics Education 

Technology/PhET) lebih produktif dibandingkan dengan metode tradisional seperti ceramah 
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dan demonstrasi (Finkelstein, 2006); simulasi PhET untuk mekanika kuantum membantu 

kesulitan mahasiswa memahami mekanika kuantum yang menurut mahasiswa sulit karena 

bersifat abstrak (McKagan, 2007); penggunaan program fisika yang berbasis web secara 

signifikan efektif pada skor-skor perbedaan rata-rata tes awal dan tes akhir FCI siswa 

sekolah menengah dan meningkatkan prestasi mereka dalam memahami konsep gaya dan 

gerak (Damirci,2007); model pembelajaran hipermedia pada materi induksi magnetik dapat 

meningkatkan penguasaan konsep fisika dan dapat meningkatkan keterampilan generik 

sains guru serta memberikan tanggapan yang baik terhadap model pembelajaran 

hipermedia materi pokok induksi magnetik (Setiawan dkk, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan suatu penelitian 

mengenai penggunaan simulasi komputer untuk meningkatkan penguasaan konsep 

mahasiswa pada topik relativitas khusus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkontruksi model pembelajaran simulasi komputer  

relativitas khusus dan menguji penggunaannya pada perkuliahan fisika modern materi 

relativitas khusus dalam meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa. 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuasi.  Eksperimen kuasi digunakan 

untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep mahasiswa yang menggunakan  model 

pembelajaran simulasi komputer relativitas khusus. Desain penelitian yang digunakan 

adalah one- group pretest-posttest design (Sugiyono, 2008).  Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa calon guru fisika yang mengambil mata kuliah fisika modern tahun 

akademik 2009/2010 pada LPTK di Sumater Selatan yang berjumlah 30 orang. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Instrumen yang 

digunakan yaitu (1) tes penguasaan konsep yang berbentuk pilihan ganda, (2) angket untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa dan dosen. Pengolahan data dilakukan dengan 

menghitung skor gain ternormalisasi sedangkan data angket berupa skala kualitatif 

dikonversi menjadi skala kuantitatif. 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian yang dilakukan diawali dengan analisis konsep materi relativitas khusus 

pada mata kuliah fisika modern dan telah menemukan sepuluh label konsep esensial. 

Adapun sepuluh label konsep tersebut antara lain : relativitas Newton, transformasi Galileo, 
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teori eter, relativitas Einstein, transformasi Lorentz, waktu relativistik, panjang relativistik, 

massa relativistik, energi relativistik dan momentum relativistik. Lima dari sepuluh label 

konsep tersebut termasuk dalam kategori konsep yang bersifat abstrak. Sementara lima 

lainnya termasuk dalam konsep yang berdasarkan suatu prinsip. Namun demikian dari 

analisis secara umum ditemukan bahwa materi relativitas khusus pada mata kuliah fisika 

modern bersifat abstrak. 

Peningkatan  Penguasaan Konsep Mahasiswa 

 

Gambar 1. Perbandingan persentase skor rata-rata tes awal, tes akhir              dan N-gain 

Persentase pencapaian skor rata-rata tes awal, tes akhir dan N-gain penguasaan 

konsep relativitas khusus mahasiswa calon guru dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan 

perolehan data skor rata-rata tes awal, tes akhir dan N-gain diketahui bahwa skor rata-rata 

tes awal mahasiswa sebesar 31,5 % dari skor ideal, skor rata-rata tes akhir sebesar 79,6 % 

dari skor ideal. Persentase rata-rata N-gain untuk pengusaan konsep relativitas khusus pada 

mata kuliah fisika modern sebesar 0,71. N-gain sebesar 0,71 jika dikonsultasikan dengan 

kriteria yang dikemukakan oleh Hake (Cheng, et.al, 2004) maka termasuk kategori tinggi. 

Selanjutnya dilakukan uji statistik dengan menggunakan program SPSS-14  for 

Windows. Dari analisis diperoleh data berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan uji statistik parametrik (uji t dengan α = 0,05) untuk mengetahui perbedaan dua 

rerata. Dengan menggunakan Independent Samples Test  diperoleh hasil bahwa 

penggunaan model pembelajaran simulasi komputer relativitas khusus secara signifikan 

dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa pada taraf signifikansi α = 0,000.  
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Peningkatan  Penguasaan  setiap Label Konsep  

 

Gambar 2. Perbandingan N-gain penguasaan konsep untuk setiap label               

   konsep 

Topik relativitas khusus yang bahas dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh 

konsep/label konsep yaitu konsep relativitas Newton, transformasi Galileo, teori eter, 

relativitas Einstein, transformasi Lorentz, waktu relativistik, panjang relativistik, massa 

relativistik, energi relativistik dan momentum relativistik. Dari hasil penelitian diperoleh 

bahwa N-gain tertinggi terjadi pada label konsep waktu relativistik sebesar 0,96 (kategori 

tinggi) dan terendah terjadi pada konsep relativitas Newton sebesar 0,42 (kategori sedang).  

Tanggapan Mahasiswa dan Dosen terhadap Penggunaan Simulasi Komputer 

 Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap model pembelajaran 

simulasi komputer relativitas khusus dilakukan dengan membagikan angket yang berisi 

butir-butir pernyataan tentang model pembelajaran yang dibuat. Berdasarkan tanggapan 

mahasiswa dan dosen yang diperoleh melalui angket dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

dan guru memberikan tanggapan positif (baik) terhadap penerapan model pembelajaran 

simulasi komputer relativitas khusus.  

Tanggapan baik yang dikemukakan oleh mahasiswa dan dosen disebabkan karena 

fungsi dari simulasi komputer sebagai perangkat lunak (sofware) pembelajaran, yang 
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memberikan fasilitas kepada mahasiswa  untuk mempelajari suatu materi yang bersifat 

abstrak.  

Peningkatan penguasaan konsep melalui pembelajaran menggunakan simulasi 

komputer merupakan implikasi dari pembelajaran yang menggunakan bantuan teknologi 

informasi. Model pembelajaran simulasi komputer relativitas khusus ini membantu 

mahasiswa memahami konsep-konsep fisika modern yang dari hasil analisis konsep 

termasuk dalam kategori konsep yang bersifat abstrak. 

  Visualisasi disajikan memungkinkan mahasiswa melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi dengan menghubungkan panca indera mereka dengan 

antusias sehingga informasi yang masuk ke bank memorinya lebih tahan lama dan mudah 

untuk dipanggil  pada saat informasi tersebut digunakan. Pemrosesan informasi dalam 

pembentukan konsep akan mudah dipanggil apabila tersimpan dalam memori jangka 

panjang terutama dalam bentuk gambar (Matlin, 1994). Media simulasi kumputer merupakan 

program yang menyediakan suasana pembelajaran yang menyerupai keadaan atau 

fenomena yang sebenarnya (Rochman, 2007:38). Komputer akan memberikan suatu visual 

atau penjelasan tentang suatu situasi dan mahasiswa berpeluang berinteraksi untuk 

menanggapi keadaan tersebut. Program simulasi memuat teks, grafik, animasi, bunyi dan 

permasalahan yang sesuai serta bermakna bagi mahasiswa. Program jenis simulasi 

berguna untuk mengganti situasi yang sebenarnya yang tidak mungkin dihadirkan dalam 

kelas.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pada mata kuliah fisika modern materi relativitas khusus terdiri dari sepuluh label konsep 

yaitu relativitas Newton, transformasi Galileo, teori eter, relativitas Einstein, transformasi 

Lorentz, waktu relativistik, panjang relativistik, massa relativistik, energi relativistik dan 

momentum relativistik. Penggunaan simulasi komputer secara signifikan dapat 

meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa calon guru pada materi relativitas khusus. 

Peningkatan tersebut disebabkan simulasi dapat membantu memvisualisasikan materi 

relativitas khusus yang bersifat abstrak. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk materi-

materi lain seperti fisika inti dan fisika zat padat untuk membantu mahasiswa dalam 

memahami konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

467 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Budiman, Isep. dkk. (2008). Model Pembelajaran Multimedia Interaktif Dualisme Gelombang 

Partikel untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis. 

Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. Vol 2 (1), 48-55. 

Cheng, K.K., et.al. (2004). ―Using Online Homework System Enhances Student Learning of 

Physics Concepts in an Introductory Physics Course‖. American Journal of Physics. 

72, (11), 1447-1453. 

Damirci, Neset. (2007). A Study  About Student‘ Misconceptions In Force And Motion 

Concept By Incorporating A Web-Assisted Physics Program. The Turkish Online 

Journal of Educational Technology-TOJET.  Vol. 4 

Finkelstein, Noah et al. (2006). HighTech Tools for Teaching Physics: The Physics 

Education Technology Project. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. 

Vol. 2, No. 3, September 2006.  

Jong-Heon Kim.Sang-Tae Park, Heebok-Heeman Lee. (2005).Correcting Misconception 

Using Unrealistic Virtual Reality Simulation in Physics Education  (Online). 

Tersedia:http://www.formatex.org/micte2005 

McKagan, et al. (2007). Developing and Researching PhET simulations for Teaching 

Quantum Mechanics. American Journal of Physics. Vol. 76, No.4503. 

Rochman, H.S. (2007). Pengaruh pembelajaran Berbasis Multimedia Terhadap Hasil Belajar 

Fisika. Skripsi FPMIPA UPI. Tidak dipublikasikan. 

Sagala,S. (2005) Konsep Belajar dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta. 

Setiawan, A dkk. (2007). Influence of Hypermedia Instruction Model on Magnetic Induction 

Topic to Comprehension of Physics Concept and Science Generic Skill of Physics 

Teachers. Proceeding of The First International Seminar on Science Education. SPS 

UPI Bandung. 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D). Bandung : ALFABETA. 

 

 

 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

468 
 

Developing Devices Of Multimethod Learning In Physics Courses  
For B-Package At PKBM Lombok Tengah District 

 
 
Kosim and Hikmawati 
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Abstract: This research includes the development of research in Physics learning devices 
for PNF B-Package with multimethod oriented learning.  In developing a learning devices, 
refer to the elements of the development of learning devices 4-D model. Learning devices 
developed include Learning Implementation Plan (RPP), Student‘s book for Learning 
Material (BAS), Student Activity Sheet (LKS), and Test Results of Learning (THB). This 
study aims to determine the quality and effectiveness of the learning devices application for 
multimethod learning strategy. Design of research uses Group Pretest-Posttest Design. 
Based on the analysis of learning is known that the device is well developed and feasible for 
use. Implementation of effective learning devices to support teaching and learning activities 
based on the average RPP is good. Management of teaching and learning at two KBMs with 
multimethod strategy are evaluated good. Students activities during the KBM (learning 
activities in class) shows that students learn actively. The response of students towards 
learning multimethod are evaluated good. The try out first indicated that the classical 
exhaustiveness study is 95%, whereas the second try out showed the exhaustiveness 
classical is 85%. From the results of the development of learning devices and testing results 
of try out first and second on two PKBMs in  Lombok Tengah District indicates that the 
quality of learning devices in developing multimethod is good and valid as a learning devices 
in physics Courses B-package. Application of multimethod learning devices that was 
developed can be said to support effective teaching and learning activities. 
 
Keywords: developing of learning devices, multimethod learning, quality of learning  

        devices, effectiveness application of learning devices for multimethod. 
 

PENDAHULUAN 

Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah bersifat formal, disengaja, direncanakan, 

dengan bimbingan guru, dan bantuan pendidik lainnya. Apa yang hendak dicapai dan 

dikuasai oleh siswa dituangkan dalam tujuan belajar, dipersiapkan bahan apa yang harus 

dipelajari, dipersiapkan juga metode pembelajaran yaitu yang sesuai bagaimana cara siswa 

mempelajarinya, dan melakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. 

Persiapan ini harus telah direncanakan secara seksama oleh guru dengan mengacu pada 

kurikulum mata pelajaran (Djamarah dan Zain, 1996: 69). Penjelasan ini memberi gambaran 

bahwa kegiatan belajar yang dilaksanakan secara sengaja dipersiapkan dalam bentuk 

perencanaan pengajaran. Persiapan pengajaran ini sebagai kegiatan integral dari proses 

pembelajaran di sekolah. 

Hasil observasi awal peneliti di PNF Paket B PKBM Lombok Tengah menunjukkan 

bahwa dalam RPP tidak dicantumkan kompetensi dasar, sehingga sulit untuk menentukan 
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kesesuaian indikator dan tujuan pembelajaran. Dalam RPP memang sudah dicantumkan 

berbagai metode pembelajaran yang meliputi ceramah, diskusi, pemberian tugas (antara 

lain mengerjakan soal uji kompetensi dan menggambar), dan praktikum, tetapi tidak jelas 

untuk tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang mana, sehingga tidak dapat 

ditentukan kesesuaian metode yang digunakan dengan karakteristik materi. Akibatnya 

penyampaian materi pembelajaran pada siswa tidak optimal. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat Djamarah dan Zain (1996:83) yang mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran 

adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Hasil temuan lain dari RPP ialah 

bahwa guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran kurang jelas, sehingga sulit untuk 

diukur dan gurupun akan sulit dalam menentukan metode yang tepat untuk dipilih guna 

menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.   

Temuan lain peneliti, dari hasil observasi awal, adalah dalam rencana pembelajaran 

tidak adanya soal yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, sehingga sulit 

untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, dan kapan tes dilaksanakan. 

Cara penilaian siswapun tidak jelas, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian yang dilakukan 

tidak tepat sasaran pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dapat disimpulkan 

hasil observasi awal beberapa mengindikasikan bahwa RPP perlu dibenahi demi 

tercapainya kompetensi dasar yang optimal. 

Untuk mencapai pembelajaran fisika, yang sesuai dengan hakekat pembelajaran, 

tidak hanya dilakukan dengan menjalankan aturan kurikulum namun juga harus 

memperhatikan bagaimana dan dengan apa materi itu disampaikan. Kalau sebelumnya guru 

cenderung monometodik, dengan menerapkan perangkat pembelajaran multimetodik di 

kelas akan terjadi suatu pembaharuan.  

Penelitian ini hendak menampilkan penggunaan multimetode dalam pembelajaran. 

Kenyataannya menunjukkan, guru dalam pembelajarannya untuk dapat memusatkan proses 

dan pencapaian tujuan memerlukan lebih dari satu metode yang sesuai dengan situasi 

belajar dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode tanya jawab, ceramah bermakna, demontrasi, dan eksperimen. 

Penerapan metode-metode tersebut di dasarkan pada tujuan pembelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa.  
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Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kualitas perangkat pembelajaran multimetode fisika pada PNF Paket B 

PKBM Kabupaten Lombok Tengah? 

Beberapa pertanyaan penelitian untuk menjawab rumusan masalah adalah: 1) 

Bagaimana kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) multimetode fisika 

ditinjau dari validitas RPP multimetode fisika berdasarkan kategori isi, format dan 

bahasa? 2) Bagaimana kualitas buku Bahan Ajar Siswa (BAS)? 3) Bagaimana kualitas 

lembar kegiatan siswa (LKS)? 4) Bagaimana kualitas tes hasil belajar (THB)? 

b. Bagaimana efektivitas penerapan perangkat pembelajaran multimetode fisika pada PNF 

Paket B PKBM Kabupaten Lombok Tengah?  

Beberapa pertanyaan penelitian untuk menjawab rumusan masalah adalah: 1)  

Bagaimana keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran? 2) Bagaimana aktivitas 

siswa selama kegiatan belajar mengajar? 3) Bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran? Bagaimana hasil belajar siswa? 

Tujuan Penelitian  

a. Mendeskripsikan kualitas perangkat pembelajaran multimetode fisika ditinjau dari aspek: 

1) Kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2) Kualitas buku ajar siswa 

(BAS), 3) Kualitas lembar kegiatan siswa (LKS), 4) Kualitas Tes Hasil Belajar (THB). 

b. Mendeskripsikan efektivitas penerapan perangkat pembelajaran multimetode fisika 

ditinjau dari aspek: 1) Keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, 2) Aktivitas 

siswa selama kegiatan belajar mengajar, 3) Respon siswa terhadap pembelajaran, 4) 

Hasil belajar siswa. 

Manfaat Penelitian  

a. Tersedianya perangkat pembelajaran multimetode untuk fisika yang dapat langsung 

diterapkan oleh guru/tutor PNF Paket B. 

b. Perangkat pembelajaran multimetode fisika dapat dijadikan sebagai acuan oleh 

guru/tutor/peneliti lainnya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran pada 

matapelajaran lain. 

 

 

 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

471 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan yaitu mengembangkan perangkat 

pembelajaran. Penelitian pengembangan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang selanjutnya akan diujicobakan di kelas. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku Bahan Ajar Siswa 

(BAS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan perangkat Tes Hasil Belajar (THB).  

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan, sedangkan 

subjek uji coba perangkat pembelajaran adalah siswa kelas 1 Paket B PKBM Kabupaten 

Lombok Tengah tahun pelajaran 2009/2010.   

Rancangan Pengembangan Perangkat Penelitian 

Rancangan pengembangan perangkat penelitian ini mengadaptasi pengembangan 

perangkat model 4D (four D model). Pengembangan perangkat model ini terdiri dari empat 

tahap. Tahap Pendefinisian (Define) bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang didasarkaan pada analisis 

kebutuhan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, perumusan tujuan pembelajaran. 

Tahap Perancangan (Design) bertujuan untuk merancang prototype perangkat 

pembelajaran dengan melakukan penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format BAS 

dan LKS. Tahap Pengembangan (Develop) bertujuan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan dari validator.  

Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi variabel secara operasional dan batasannya dalam penelitian ini adalah :  

1. Kualitas perangkat pembelajaran adalah ukuran kelayakan perangkat pembelajaran 

yang didasarkan pada kualitas RPP, kualitas BAS, kualitas LKS dan kualitas THB.  

a. Kualitas RPP adalah ukuran kelayakan RPP yang didasarkan pada: Validitas RPP 

adalah tingkat penilaian kelayakan RPP yang mencakup komponen isi, format, dan 

bahasa. RPP divalidasi oleh 2 pakar berdasarkan format validasi Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

b. Kualitas BAS adalah ukuran kelayakan BAS yang didasarkan pada: Validitas BAS 

adalah tingkat penilaian kelayakan BAS yang mencakup kategori isi, format, dan 

bahasa. BAS divalidasi oleh 2 pakar berdasarkan format validasi Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 
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c. Kualitas LKS adalah ukuran kelayakan LKS yang didasarkan pada: Validitas LKS 

adalah tingkat penilaian kelayakan LKS yang mencakup kategori isi, format, dan 

bahasa. LKS divalidasi oleh 2 pakar berdasarkan format validasi Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

d. Kualitas THB adalah ukuran kelayakan THB yang didasarkan pada: validitas THB 

adalah tingkat penilaian kelayakan THB yang mencakup kategori isi, bahasa dan 

penulisan soal. THB divalidasi oleh 2 pakar berdasarkan format validasi Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

2. Efektivitas penerapan perangkat pembelajaran adalah ukuran keberhasilan penerapan 

suatu perangkat pembelajaran yang didasarkan pada aspek keterlaksanaan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan kategori baik, aktivitas siswa selama pembelajaran 

aktif, respon siswa terhadap pembelajaran baik, dan hasil belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dapat mencapai ketuntasan.  

a. Keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah banyaknya tahapan 

pembelajaran dalam RPP yang dilaksanakan oleh guru selama kegiatan 

pembelajaran yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan pemantapan 

penutup, suasana kelas dan pengelolaan pembelajaran multimetode. 

b. Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar 

mengajar berorientasi pembelajaran multimetode, diukur dengan menggunakan 

angket respon siswa. 

c. Hasil Belajar Siswa adalah tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang berupa 

skor hasil belajar. Hasil belajar diukur dengan menggunakan soal pilihan ganda yang 

diberikan pada saat post-test.  

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 1) Lembar  validasi 

perangkat pembelajaran, 2) Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Multimetode, 

3) Lembar pengamatan keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, 4) Lembar 

pengamatan aktivitas siswa dalam KBM, 5) Lembar angket respon siswa terhadap 

pembelajaran multimetode, 6) Instrumen Tes Hasil Belajar. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik 

observasi/pengamatan, pemberian tes dan angket. 
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Teknik Analisis Data 

1. Analisis Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar  

a. Analisis pengelolaan pembelajaran multimetode, dengan cara menghitung rata-rata 

skor penilaian oleh dua orang pengamat menggunakan interval skor 1 sampai  

dengan 4. 

b. Analisis keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan cara 

menghitung rata-rata skor penilaian oleh dua orang pengamat menggunakan interval 

skor 1 sampai  dengan 4. 

c. Analisis aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar berorientasi pembelajaran 

multimetode, digunakan teknik Persentase (%),  yaitu banyaknya frekuensi aktivitas 

yang muncul dibagi keseluruhan aktivitas dikali 100%. 

Reliabilitas instrumen pengamatan pengelolaan pembelajaran multimetode, 

keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran dan aktivitas siswa  diuji dengan 

teknik interoobsever agreement (Borich, 1994), yaitu dua orang pengamat mengamati 

aspek yang sama selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Analisis Hasil Angket Respon Siswa, digunakan teknik Persentase (%),  yaitu jumlah 

responden dibagi keseluruhan jumlah responden dikali 100%. 

3. Analisis Tes Hasil Belajar 

Analisis ketuntasan atau ketercapaian pembelajaran siswa dinyatakan dalam 

persentase. Persentase ketuntasan individual (Pindividual) yaitu jumlah tujuan 

pembelajaran/indikator yang tuntas setiap siswa dibagi jumlah seluruh tujuan 

pembelajaran kali 100%. Persentase ketuntasan klasikal (PKlasikal) yaitu Jumlah siswa 

yang tuntas belajar dibagi Jumlah seluruh siswa kali 100%. 

Validitas butir soal diperoleh dengan menghitung sensitivitas tiap butir soal (Kardi, 

2002), yaitu selisih antara jumlah siswa yang dapat menjawab benar sesudah 

berlangsungnya proses belajar mengajar dengan jumlah siswa yang dapat menjawab 

benar sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar dibagi dengan jumlah seluruh 

siswa. 

PEMBAHASAN 

Kualitas Perangkat Pembelajaran Multimetode 

Penilaian yang dilakukan validator terhadap BAS, LKS dan RPP meliputi tiga kategori yaitu 

format, bahasa, dan isi. Dua validator masing-masing melakukan dua kali penilaian. Rata-
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rata penilaian untuk tiap kategori secara umum menunjukkan adanya peningkatan pada 

penilaian kedua. Meningkatnya penilaian menunjukkan bahwa BAS,  LKS dan RPP  sudah 

direvisi sesuai dengan koreksi dan saran yang diberikan oleh validator. Efektivitas 

Penerapan Perangkat Pembelajaran Multimetode 

Pengamatan keterlaksanaan pembelajaran (RPP) 

Rata-rata kemampuan tutor dalam melaksanakan pembelajaran fisika pada ujicoba I 

yang meliputi tiga aspek cenderung berkategori baik. Dari aspek-aspek yang diamati yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup secara berurutan termasuk kategori cukup baik, 

cukup baik, dan baik, pada pertemuan pertama dan kedua, sedangkan pada pertemuan 

ketiga kategori secara berurutan untuk aspek yang diamati adalah baik, cukup baik, dan 

cukup baik. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pengamat, cara memotivasi siswa 

pada pertemuan pertama masih perlu ditingkatkan. Rata-rata reliabilitas instrumen 

keterlaksanaan RPP pada ujicoba I ini pada pertemuan pertama adalah 99,40%, pada 

pertemuan kedua sebesar 99,52%, dan pada pertemuan ketiga sebesar 99,50%, yang 

berarti bahwa tutor dalam melaksanakan pembelajaran dikategorikan baik. Rata-rata 

kemampuan tutor dalam melaksanakan pembelajaran fisika pada ujicoba II yang meliputi 

tiga aspek cenderung berkategori baik. Semua aspek (pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup) berkategori baik pada pertemuan pertama dan kedua, sedangkan pada pertemuan 

ketiga kategori secara berurutan untuk aspek yang diamati adalah baik, cukup baik, dan 

baik. Rata-rata reliabilitas instrumen keterlaksanaan RPP pada ujicoba II pada pertemuan 

pertama adalah 99,76%, pada pertemuan kedua sebesar 99,53%, dan pada pertemuan 

ketiga sebesar 99,50%, yang berarti bahwa tutor dalam melaksanakan pembelajaran 

dikategorikan baik. 

Menurut Borich (1994), suatu instrumen dikategorikan baik dan dapat digunakan untuk 

kegiatan pengamatan bila reliabilitasnya lebih besar atau sama dengan 75%. Instrumen 

pengamatan keterlaksanaan RPP yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori 

baik dan layak digunakan sebagai lembar pengamatan.  

Pengamatan aktivitas siswa dalam KBM 

Aktivitas siswa selama KBM fisika pada ujicoba I yang paling menonjol pada 

pertemuan pertama (sebesar 25,9%) dan kedua (sebesar 23,8%) adalah mendiskusikan 

tugas, sedangkan pada pertemuan ketiga (sebesar 25,0%) adalah melakukan pengamatan, 

percobaan atau bekerja. Aktivitas siswa selama KBM pada ujicoba II yang paling menonjol 
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pada pertemuan pertama adalah mendiskusikan tugas (25,0%) yang diikuti oleh mencatat 

(20,2%), dan pada pertemuan kedua adalah mendiskusikan tugas (24,1%) yang diikuti oleh 

mendengarkan ceramah/penjelasan guru (21,7%), sedangkan pada pertemuan ketiga 

adalah melakukan pengamatan, percobaan atau bekerja (25,0%) yang diikuti oleh mencatat 

(17,9%). Hal tersebut disebabkan materi ajar untuk pertemuan pertama dan kedua lebih 

kepada pemahaman konsep sehingga siswa cenderung untuk mendiskusikan tugas dengan 

teman-teman mereka di dalam kelompok kooperatif, sedangkan materi ajar untuk pertemuan 

ketiga terdapat percobaan untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. 

Aktivitas yang dilakukan siswa tersebut di atas menunjukkan aktivitas yang sudah sesuai 

dengan pembelajaran kooperatif yang diharapkan, yaitu siswa belajar dari pengalaman 

mereka dan partisipasi aktif dalam kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan 

social yang penting sementara itu secara bersamaan mengembangkan sikap demokratis 

dan keterampilan berfikir logis (Ibrahim, dkk, 2006: 19). 

Pada pertemuan kedua, frekuensi tertinggi aktivitas yang dilakukan siswa dalam KBM 

fisika pada Ujicoba I setelah aktivitas mendiskusikan tugas adalah aktivitas mencatat. Hal ini 

dikarenakan siswa banyak melakukan kegiatan mencatat contoh soal yang diberikan guru 

dalam menghitung kelajuan dan juga menghitung besar percepatan benda yang langkah-

langkahya dimodelkan guru melalui model pengajaran langsung. Frekuensi tertinggi aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam KBM pada Ujicoba II setelah aktivitas mendiskusikan tugas 

adalah aktivitas mendengarkan ceramah/penjelasan guru. Hal ini dikarenakan siswa banyak 

mendengarkan ceramah/penjelasan guru dalam menyelesaikan soal menghitung kelajuan 

dan juga menghitung besar percepatan benda yang langkah-langkahya dimodelkan guru 

melalui model pengajaran langsung. Aktivitas yang dilakukan siswa tersebut di atas 

menunjukkan aktivitas yang sudah sesuai dengan pengajaran langsung (Kardi & Nur, 2005), 

siswa memperoleh dua macam pengetahuan yakni pengetahuan deklaratif (menghafal 

rumus kelajuan dan percepatan benda) dan pengetahuan procedural (cara menentukan 

kelajuan dan besar percepatan benda). 

Reliabilitas rata-rata instrumen pada ujicoba I untuk pertemuan pertama adalah 92,5%, 

pertemuan kedua adalah 79,5%, dan pertemuan ketiga adalah 94,3%. Reliabilitas rata-rata 

instrumen pada ujicoba II untuk pertemuan pertama adalah 95,0%, pertemuan kedua adalah 

84,0%, dan pertemuan ketiga adalah 92,1%.  

Menurut Borich (1994), suatu instrumen dikategorikan baik dan dapat digunakan untuk 

kegiatan pengamatan bila reliabilitasnya lebih besar atau sama dengan 75%. Instrumen 
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pengamatan aktivitas siswa yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori baik dan 

layak digunakan sebagai lembar pengamatan. 

Pengamatan pengelolaan pembelajaran multimetode 

Rata-rata kemampuan tutor fisika dalam mengelola pembelajaran multimetode pada 

ujicoba I cenderung berkategori baik. Dari aspek-aspek yang diamati untuk metode ceramah 

bermakna, tanya jawab dan eksperimen secara berurutan termasuk kategori cukup baik, 

baik, dan baik, pada pertemuan pertama, sedangkan pada pertemuan kedua dan ketiga 

kategori untuk semua metode adalah baik. Rata-rata reliabilitas instrumen pengelolaan 

pembelajaran multimetode pada ujicoba I ini pada pertemuan pertama adalah 99,76%, pada 

pertemuan kedua sebesar 99,06%, dan pada pertemuan ketiga sebesar 99,53%, yang 

berarti bahwa tutor dalam melaksanakan pembelajaran multimetode dikategorikan baik. 

Rata-rata kemampuan tutor fisika dalam mengelola pembelajaran multimetode pada ujicoba 

II cenderung berkategori baik. Dari aspek-aspek yang diamati untuk metode ceramah 

bermakna, Tanya jawab dan eksperimen secara berurutan termasuk kategori cukup baik, 

baik, dan baik, pada pertemuan pertama dan kedua, sedangkan pada pertemuan ketiga 

termasuk kategori baik, baik, dan cukup baik. Rata-rata reliabilitas instrumen pengelolaan 

pembelajaran multimetode pada ujicoba II ini pada pertemuan pertama adalah 99,54%, 

pada pertemuan kedua sebesar 97,61%, dan pada pertemuan ketiga sebesar 98,59%, yang 

berarti bahwa tutor dalam melaksanakan pembelajaran multimetode dikategorikan baik. 

Menurut Borich (1994), suatu instrumen dikategorikan baik dan dapat digunakan untuk 

kegiatan pengamatan bila reliabilitasnya lebih besar atau sama dengan 75%. Instrumen 

pengamatan pengelolaan pembelajaran multimetode yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk kategori baik dan layak digunakan sebagai lembar pengamatan. 

Analisis respon siswa 

Dari data rekapitulasi respon siswa diperoleh gambaran bahwa pendapat siswa pada 

ujicoba I terhadap perangkat pembelajaran multimetode secara umum adalah tertarik 

terhadap komponen: materi/isi pelajaran (100%), format BAS (100%), LKS  (100%), 

suasana belajar (95%), dan cara mengajar guru (100%). Siswa merasa baru terhadap 

komponen: format BAS (95%), LKS  (100%), suasana belajar (100%), dan cara mengajar 

guru (95%). Siswa merasa mudah terhadap komponen: bahasa BAS (80%), materi/isi BAS 

(80%), contoh-contoh soal (70%), LKS (65%), dan cara mengajar guru (95%). Ini 
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menunjukkan bahwa BAS dan LKS dapat digunakan secara tepat dan bervariasi yaitu 

meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa. Minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran multimetode pada kegiatan belajar mengajar berikutnya atau kompetensi lain 

adalah 100%.  

Dari data rekapitulasi respon siswa diperoleh gambaran bahwa pendapat siswa pada 

ujicoba II terhadap perangkat pembelajaran multimetode adalah tertarik 100% terhadap 

komponen: materi/isi pelajaran, format BAS, LKS , suasana belajar, dan cara mengajar 

guru. Siswa merasa baru terhadap komponen: format BAS (90%), LKS  (90%), suasana 

belajar (100%), dan cara mengajar guru (95%). Siswa merasa mudah terhadap komponen: 

bahasa BAS (70%), materi/isi BAS (80%), contoh-contoh soal (70%), LKS (75%), dan cara 

mengajar guru (95%). Ini menunjukkan bahwa BAS dan LKS dapat digunakan secara tepat 

dan bervariasi yaitu meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa. Minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran multimetode pada kegiatan belajar mengajar berikutnya atau 

kompetensi lain adalah 100%. Bahkan terdapat beberapa siswa memberikan saran agar 

model pembelajaran ini dapat diterapkan pada semua pelajaran.  

Tes Hasil Belajar (THB) 

Sebelum perlakuan semua siswa pada ujicoba I dinyatakan tidak tuntas dengan nilai 

rata-rata 39. Setelah diberikan perlakuan melalui pembelajaran multimetode terdapat satu  

siswa dinyatakan tidak tuntas dengan nilai rata-rata 74. Sebelum perlakuan semua siswa 

pada ujicoba II dinyatakan tidak tuntas dengan nilai rata-rata 25. Setelah diberikan 

perlakuan melalui pembelajaran multimetode tiga siswa dinyatakan tidak tuntas. Nilai rata-

rata siswa setelah perlakuan adalah 66. Perbandingan antara jumlah siswa yang tuntas 

dengan jumlah seluruh siswa sama dengan 0,95, dengan demikian, ketuntasan belajar 

secara klasikal untuk ujicoba I adalah 95%. Perbandingan antara jumlah siswa yang tuntas 

dengan jumlah seluruh siswa sama dengan 0,85, dengan demikian, ketuntasan belajar 

secara klasikal untuk ujicoba II adalah 85%. 

Untuk ujicoba I, semua tujuan pembelajaran dinyatakan tidak tuntas  pada pretes dan 

tuntas semua pada postes. Soal nomor 11 memiliki indeks sensitivitas paling kecil yaitu 0,15 

sedangkan soal nomor 7 memiliki indeks sensitivitas paling besar yaitu 0,55. Untuk ujicoba 

II, indeks sensitivitas berkisar antara 0,20-0,60. Soal nomor 2 paling kecil dan nomor 9 

paling besar. Kecilnya indeks sensitivitas pada soal nomor 11 dikarenakan soal tersebut 

kurang jelas sehingga siswa masih bingung dalam menentukan pilihan jawaban benar.  
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Indeks sensitivitas mempunyai harga dari 0 sampai 1. Harga 0 tidak sensitif, 

sedangkan 1 sangat sensitif. Butir soal yang digunakan dalam penelitian ini cukup sensitif, 

ketuntasan hasil belajar (postes) merupakan efek dari pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran multimetode. 

KESIMPULAN DANSARAN 

Dari hasil pengembangan perangkat pembelajaran dan hasil uji coba 1 dan ujicoba 2 

pada dua PKBM di Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan bahwa kualitas perangkat 

pembelajaran multimetode yang dikembangkan adalah baik dan telah memenuhi kelayakan 

sebagai perangkat pembelajaran pada mata pelajaran fisika paket B. Penerapan perangkat 

pembelajaran multimetode yang dikembangkan dapat dikatakan efektif menunjang kegiatan 

belajar mengajar. 

Berdasarkan simpulan di atas dan kondisi penelitian selama di lapangan, peneliti dapat 

memberikan saran bahwa perangkat pembelajaran harus disimulasikan sebelum 

diimplementasikan di kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil belajar 

siswa menjadi optimal. 
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Abstract: Nanoparticles  silicon dioxide (SiO2), had been made by simple milling method. In 

this  pre study report preparated in nanoparticles silicon dioxide (SiO2 ) by using precursor 

kwarsa sand, it will be study time effect milling kwarsa sand of morfhology and nanoparticles 

determine crystallite.  Characterized of microstructure and morfhology by using Scanning 

Electron Microscopy (SEM) and crystallite size by using X-Ray Diffraction (XRD). From 

variation of milling time was found crystallite size SiO2 33,4 nm with milling time 24 hours 

and 33,3 nm with milling time 16 hours. This method very usefull because can produce more 

amount of nanoparticles and can be applied as source materials to making nanocomposite 

materials.  

Keywords : Nanoparticles SiO2, Kwarsa Sand, Simple Milling Method 

Pendahuluan 

Salah satu bahan baru yang sedang dikembangkan sekarang adalah nanopartikel. 

Nanopartikel didefinisikan sebagai partikel material, baik yang berupa kristalin maupun 

amorf, yang memiliki ukuran kurang dari 100 nm [1]. Walaupun memiliki persenyawaan yang 

sama, bahan nanopartikel akan memiliki sifat yang berbeda yang tidak dimiliki oleh bahan 

berbentuk bulk. Material berukuran nanometer memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang 

lebih unggul, dimana sejumlah sifat tersebut dapat diubah-ubah dengan melalui 

pengontrolah ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi permukaan, dan 

pengontrolan interaksi antar partikel [1-5]. Hal ini membuka peluang aplikasi baru yang tidak 

dapat diterapkan pada material berukuran besar. Contoh nanopartikel yang menarik adalah 

nanopartikel SiO2 (Silikon Dioksida). 

Material Silikon dioksida (SiO2) dalam bentuk bulk atau biasa juga disebut silika 

pada umumnya ditemukan dialam dalam batu pasir, pasir silica atau quartzite. Zat ini 

merupakan material dasar pembuatan kaca dan keramik. Silika merupakan salah satu 

material oksida yang keberadaannya berlimpah di alam, khususnya di kulit bumi. 

Keberadaanya  bisa dalam bentuk amorf , dan kristal. Ada tiga bentuk kristal silika, yaitu 

quartz, tridymite dan cristobalite [9]. Studi mengenai nanopartikel SiO2 merupakan salah 

satu riset yang sedang banyak diminati dalam bidang nanoteknologi. Hal tersebut 

dikarenakan adanya potensi yang cukup besar dalam aplikasi pembuatan material 

Nanokomposit [6]. 
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Nanokomposit dapat dianggap sebagai struktur padat dengan dimensi berskala 

nanometer yang berulang pada jarak antar-bentuk penyusun struktur yang berbeda. 

Material-material dengan jenis seperti itu terdiri atas padatan inorganik yang tersusun atas 

komponen organik. Selain itu, material nanokomposit dapat pula terdiri atas dua atau lebih 

molekul inorganik/organik dalam beberapa bentuk kombinasi dengan pembatas antar 

keduanya minimal satu molekul atau memiliki ciri berukuran nano [7]. 

Pada material berukuran nanometer khususnya material nanokomposit ikatan antar 

partikel yang terjadi pada material memainkan peranan penting pada peningkatan dan 

pembatasan sifat material. Partikelpartikel yang berukukuran nano tersebut memiliki luas 

permukaan interaksi yang tinggi. Semakin banyak partikel yang berinteraksi, semakin kuat 

pula material. Inilah yang membuat ikatan antar partikel semakin kuat sehingga sifat 

mekanik material bertambah. Namun, penambahan partikel-partikel nano tidak selamanya 

akan meningkatkan sifat mekaniknya. Ada batas tertentu dimana saat dilakukan 

penambahan, kekuatan material justru semakin berkurang. Namun pada umumnya, material 

nanokomposit menunjukkan perbedaan sifat mekanik, listrik, optik, elektrokimia, katalis, dan 

struktur dibandingkan dengan material penyusunnya [8]. 

Salah satu bahan penyusun atau campuran untuk membuat material nanokomposit 

yang murah dan banyak ditemukan dialam yaitu silikon dioksida (SiO2), bahan SiO2 akan 

dibuat dalam ukuran nanometer. Oleh karena itu, untuk menghasilkan serbuk SiO2 (pasir 

kwarsa) dalam orde nanometer maka kami menggunakan metode Bulk Milling. metode ini 

dapat menghasilkan serbuk nanopartikel dalam jumlah besar dan dapat diaplikasikan untuk 

bahan dasar pembuatan material nanokomposit. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode induktif, yaitu diawali 

dengan observasi dan dilanjutkan dengan analisis. Dengan strategi tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian berupa eksperimen preparasi sampel 

Bahan yang digunakan 

Precursor yang digunakan adalah pasir kwarsa sebanyak 250 gram.  

Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan adalah bulk mill, yang dapat menggiling pasir kuarsa (SiO2) 

dengan dengan suhu di atas suhu dekomposisi polimer (≥ 200 oC). Untuk mendapatkan citra 
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nanopartikel yang terbentuk digunakan Scanning Electron Micrograph (SEM), untuk 

menentuan komposisi oksida penyusun sampel  menggunakan  Energy Dispersive X-Ray 

(EDX). dan untuk mengetahui kristalinitas dari nanopartikel SiO2 , menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD).  

Percobaan 

Metode percobaan yang digunakan untuk pembuatan nanopartikel SiO2 yaitu metode 

Bulk Milling. Sebelum dilakukan percobaan pasir kuarsa di keringkan dulu selama 4 jam  

dengan mengunakan sinar matahari dan oven pemanas, kemudian pasir kuarsa sebanyak 

250 gr digiling pada suhu 1000C selama 16 jam dan 24 jam. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada percobaan kali ini dibuat sampel sample dengan variasi waktu penggilingan, 

masing masing 16 jam dan 24 jam. Gambar dibawah ini menunjukan marfologi partikel SiO2. 

 

        Gambar 1. Marfologi partikel SiO2  yang dibuat dengan variasi waktu penggilingan 
        (a). 16 jam dan (b).24 jam 

 

Gambar 1. Hasil citra SEM terhadap sampel yang dibuat dengan variasi waktu penggilingan 

selama 16 jam dan 24 jamdivariasikan waktu penggilinganya, didapatkan bahwa semakin 

lama waktu penggilingan dengan temperatur konstan, semakin kecil diameter rata-rata 

nanopartikel.  

Citra SEM tidak dapat digunakan untuk mendapatkan ukuran kristalin dalam sampel. 

Oleh sebab itu, ukuran kristalin lebih baik jika dilakukan dengan menggunakan analisis dari 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

482 

 

hasil difraksi sinar-X. Ukuran kristalin ditentukan dengan menggunakan formula Scherrer :

 
0.9

cos B

D
B

  

Dengan D adalah diameter kristalin, λ adalah panjang gelombang sinar X, dan θB 

adalah sudut Bragg. B adalah pelebaran garis yang memenuhi formula Warren 

 
2 2 2

M SB B B  

MB  adalah full width half maximum (FWHM) dari puncak hasil difraksi sinar-X dan SB  

adalah FWHM pada material standard yang memiliki ukuran kristalin besar. Ukuran kristalin 

dapat dicari dari membandingkan perbedaan dari FWHM tersebut. Untuk kristalin besar, 

puncak difraksi sinar-X yang didapatkan cenderung sempit dan tajam, sementara untuk 

nanokristalin, puncak difraksi sinar-X yang didapatkan sangat melebar.  

Gambar 2  memperlihakan pattern XRD sampel nanopartikel SiO2 yang dibuat 

dengan variasi waktu penggilingan yaitu : (a). 16 jam dan (b). 24 jam. Dari semua pattern 

yang tampak bahwa partikel yang dibuat benar-benar memperlihakan fasa SiO2. tampak 

puncak-puncak SiO2 yang cukup tajam muncul pada semua sampel. Ketajaman puncak-

puncak menunjukkan bahwa sampel yang dibuat memiliki kristalinitas yang cukup baik.  

 

Gambar 2. Patten XRD Nanopartikel SiO2 yang dibuat dengan waktu penggilingan 16 jam 

dan 24 jam 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan formula Scherrer, didapatkan bawa 

ukuran kristalin untuk waktu penggilingan selama 24 jam yaitu 34,5 nm dan waktu 
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penggilingan selama 16 jam ukuran kristali yang diperoleh 33,3 nm. Tidak ada perbedaan 

yang  singnifikan terhadap sample dengan waktu penggilingan selama 16 jam dan 24 jam, 

dimana sample berapada diposisi [2 3 0]. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu 

penggilingan, semakin tinggi pula kristalinitas dari bahan nanopartikel tersebut. 

Kesimpulan  

Nanopartikel Silikon dioksida (SiO2) dapat dibuat dengan menggunakan metode 

simple milling menggunakan pasir kwarsa. Diperoleh ukuran kristal terkecl 34,4 nm pada 

waktu penggilingan selama 24 jam.  Metode ini sangat berguna karena dapat menghasilkan 

serbuk nanopartikel dalam jumlah besar dan dapat diaplikasikan untuk bahan dasar 

pembuatan material nanokomposit. 
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The Web-Based Learning Model On Dynamic Fluid Concept To Improve Student’s 
Science Generic Skills  

 
Lidia Mubarrak 
First State Islamic Secondary School 
 
Abstract: The research is aimed to construct web-based learning model and to investigate 
its using for student‘s science generic skills improvement in dynamical fluids of Islamic 
Middle School. The one-group pretest-posttest design and pre-experiment methods are 
applied on Science-11th grade students, one of MoRA‘school-Kuantan Singingi-Riau, in 
2008/2009 academic year. Pre and post-paper test, observation sheets and quetionaires are 
used to acquire student‘s science generic skills, to observe learning model implementive ly 
and to obtain student‘s responses, respectively. Moreover, SPSS for Windows 13.0 Version 
is used on data mining processing which analysis and conclusion are drawn according to the 
data. It is shown that there is an increase in student‘s science generic skills after enrolled 
web-based learning, as classified on significant. It is occured in symbolic language, logical 
inference, and law of causality skills, and most of student‘s responses are positive to the 
learning model. By and large, web-based learning model is significantly to improve student‘s 
science generic skills. 
 
Keywords: web-based learning, science generic skills, dynamic fluid 

 
Pendahuluan 

Perkembangan penelitian ilmu pendidikan mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran 

bukan hanya sekedar proses transfer ilmu pengetahuan yang berlangsung secara pasif. 

Demikian pula ide pembelajaran kontemporer menuntut peserta didik lebih berperan aktif 

dalam menggali dan mengembangkan pengetahuannya. Aktivitas peserta didik merupakan 

inti dari proses pembelajaran masa kini dan masa depan, sehingga posisi guru lebih 

berperan sebagai fasilitator daripada sebagai instruktur, serta tidak lagi memposisikan diri 

sebagai aktor utama yang mendominasi pembelajaran. 

Kecenderungan perubahan paradigma pembelajaran menuntut langkah kreatif dari 

guru sebagai fasilitator pembelajaran. Esensi perubahan tersebut berorientasi pada usaha 

pencapaian tujuan pembelajaran, yakni membentuk peserta didik sebagai pebelajar mandiri 

(independent learners). Salah satu kunci pebelajar mandiri adalah menguasai keterampilan 

belajar, dan salah satunya adalah menguasai cara mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan.  

Perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat, membuat informasi dapat 

diakses dengan mudah dengan menggunakan media internet. Media ini berkembang seiring 

dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bagi guru hal 

ini merupakan sebuah tuntutan sekaligus peluang untuk mampu membangkan suatu model 

pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran dengan menggunakan media komputer.  
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Konsep fluida dinamis (mekanika fluida) merupakan konsep yang telah dipelajari oleh 

siswa sebelumnya di SMP, dan merupakan konsep yang sangat dekat dengan fenomena 

yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya siswa memandang 

konsep-konsep kefluidaan sebagai konsep yang sulit dan bersifat abstrak.  Hukum-hukum 

dasar fluida dinamis yang menjelaskan berbagai faktor gejala alam terkait dengan konsep 

kefluidaan ini membentuk hubungan sebab-akibat yang hanya bisa ditemukan melalui 

inferensi logika dan penggunaan bahasa simbolik.  

Untuk memahami konsep-konsep abstrak secara umum dibutuhkan kemampuan 

penalaran yang tinggi. Untuk mencapai kemampuan penalaran yang tinggi siswa perlu 

dibiasakan dengan cara belajar yang menuntut penggunaan penalaran. Dengan terlatih 

menggunakan kemampuan penalarannya maka dalam proses memahami konsep para 

siswa tidak hanya menggunakan  pengalaman empiris, tetapi juga terbiasa memahami 

konsep melalui penalaran. Menurut Brotosiswoyo (2001), sejumlah kemampuan generik 

tertentu dapat ditumbuhkan lewat pembelajaran fisika, sebagai bekal bekerja di berbagai 

profesi yang lebih luas.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran fisika tidak mengutamakan banyaknya pengetahuan yang dapat diperoleh, 

tetapi lebih kepada pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa untuk dapat belajar 

lebih lanjut. Apabila hal ini diterapkan dalam materi fluida dinamis, maka bentuk 

pembelajaran fluida dinamis sebaiknya dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan 

dasar siswa. Agar maksud tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

membekali kemampuan-kemampuan dasar yang berupa kemampuan generik sains pada 

siswa. Pembekalan kemampuan tersebut diwujudkan dalam bentuk penerapan model 

pembelajaran berbasis teknologi informasi, yaitu model Pembelajaran Berbasis Web (PBW) 

pada materi fluida dinamis untuk meningkatkan keterampilan generik sains siswa 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode pra-eksperimen dan deskriptif.  Metode pra-

eksperimen dengan desain one-group pretest-posttest design digunakan untuk mendapat 

gambaran peningkatan penguasaan konsep siswa yang menggunakan model PBW.  

Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran tanggapan siswa 

terhadap penggunaan model PBW. Pengumpulan data dilakukan dengan: 1) tes untuk 

mengevaluasi peningkatan keterampilan generik sains siswa, 2) angket digunakan untuk 
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mengungkap tanggapan siswa terhadap penerapan model, 3) lembar observasi untuk 

mengobservasi keterlaksanaan model. Analisis statistik dilakukan terhadap keseluruhan 

siswa maupun berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Klasifikasi kemampuan fisika siswa 

dibentuk berdasarkan nilai fisika semester ganjil. Pengolahan data dilakukan dengan uji-t 

untuk sampel terikat, uji Anova dan analisis deskriptif. Penelitian ini juga mengungkapkan 

bagaimana interaksi antara faktor (model) pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa 

dalam meningkatkan keterampilan generik sains siswa. 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian terhadap penggunaan model Pembelajaran Berbasis Web (PBW) pada 

pembelajaran fisika dalam materi fluida dinamis ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan generik sains siswa pada indikator: keterampilan menggunakan bahasa 

simbolik (KGS1); melakukan inferensi logika (KGS2); dan menggunakan hukum sebab akibat 

(KGS3). Siswa sebanyak satu kelas Madrasah Aliyah dengan jumlah 33 orang di berikan 

proses pembelajaran fisika dengan model Pembelajaran Berbasis Web (PBW).   

I. Deskripsi Peningkatan Keterampilan Generik Sains  

Hasil rangkuman skor pretest dan posttest penguasaan seluruh keterampilan generik 

sains tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram batang rata-rata skor pretest dan posttest, dan penguasaan 

keterampilan generik sains 

Hasil rangkuman skor pretest, posttest,dan N-gain penguasaan keterampilan generik 

sains pada setiap indikator disajikan dalam bentuk diagram batang seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram batang rata-rata skor pretest, posttest, dan N-gain penguasaan 

keterampilan generik sains untuk setiap indikator 

Secara deskriptif dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan keterampilan generik 

sains siswa secara total maupun berdasarkan tingkat kemampuan fisika siswa seperti 

diperlihatkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 adalah sebagai berikut: 

a. Rata-rata persentase skor posttest penguasaan keterampilan generik sains siswa secara 

keseluruhan setelah pembelajaran dengan model PBW sebesar 8,8 lebih tinggi 

dibandingkan dengan sebelum pembelajaran yaitu sebesar 5,0. 

b. Rata-rata persentase skor posttest penguasaan keterampilan generik sains masing-masing 

siswa setelah pembelajaran dengan model PBW pada tingkat kemampuan rendah, sedang, 

dan tinggi berturut-turut sebesar 6,2, 9,0, dan 10,0, lebih tinggi dibandingkan dengan 

sebelum pembelajaran sebesar 5,0, 4,7 dan 5,9. 

c. Rata-rata persentase skor posttest penguasaan keterampilan generik sains pada tiap 

indikator yaitu KGS1, KGS2, dan KGS3 setelah pembelajaran dengan model PBW 

selalu lebih tinggi dari rata-rata skor pretest. Rata-rata N-gain tertinggi diperoleh pada 

indikator keterampilan generik menggunakan hukum sebab akibat (KGS3) sebesar 28,9 

dan terendah diperoleh pada indikator bahasa simbolik (KGS1) sebesar 10,9. 

Keterampilan generik siswa pada indikator inferensi logika memiliki N-gain sebesar 21,4. 

d. Rata-rata N-gain keterampilan generik sains siswa setelah mengikuti pembelajaran fisika 

dengan model PBW semakin tinggi pada siswa dengan kategori kemampuan fisika yang 

semakin tinggi.  

. Keberartian kesimpulan secara deskriptif di atas perlu dibuktikan secara statistik 

untuk mengetahui signifikansinya. Uji-t untuk data berpasangan, uji Wilcoxon atau uji 

Friedman, maupun Anova digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pretest, posttest, 

maupun N-gain pada taraf signifikansi  = 0,05. Uji perbedaan rata-rata tersebut diterapkan 
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setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap masing-masing data pretest, 

posttest, dan N-gain. 

II. Hasil Uji Perbedaan Penguasaan Keterampilan Generik Sains 

Perbedaan N-gain yang menunjukkan peningkatan keterampilan generik sains setiap 

indikator berdasarkan tingkat kemampuan siswa ditentukan dengan uji Anova satu jalur atau uji 

Friedman. Uji perbedaan-perbedaan penguasaan keterampilan generik sains di atas pada taraf 

signifikansi  = 0,05, terangkum seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Hasil uji perbedaan penguasaan keterampilan generik sains 

Perbedaan Pasangan Data 
 Harga Uji 

Sig. H0 
thitung Fhitung Zhitung 

Pretest-Posttest Seluruh KGS -7,234 - - 0,000 Tolak  

Pretest-Posttest KGS (Rendah) -1,238 - - 0,284 Terima  

Pretest-Posttest KGS (Sedang) -6,145 - - 0,000 Tolak 

Pretest-Posttest KGS (Tinggi) -5,181 - - 0,002 Tolak 

Pretest-Posttest KGS1 - - -2,417 0,016 Tolak 

Pretest-Posttest KGS2 -4,570 - - 0,000 Tolak 

Pretest-Posttest KGS3 -6,022 - - 0,000 Tolak 

N-gain KGS (rendah, sedang, tinggi) - 2,791 - 0,077 Terima 

N-gain KGS1 (rendah, sedang, 
tinggi) 

- 
2,842a 

- 0,241 Terima 

N-gain KGS2 (rendah, sedang, 
tinggi) 

- 
1,072 

- 0,355 Terima 

N-gain KGS3 (rendah, sedang, 
tinggi) 

- 
1,696 

- 0,200 Terima 

a = Harga uji Friedman ( 2) 

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa nilai t kelompok pasangan data pretest dan  

posttest penguasaan seluruh keterampilan generik sains maupun untuk masing-masing 

keterampilan generik sains (KGS 2 dan KGS 3) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05, kecuali untuk pasangan data pretest-posttest keterampilan generik sains 
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kelompok rendah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest penguasaan keterampilan 

generik sains ditolak. Terdapat peningkatan keterampilan generik sains yang signifikan dari 

saat sebelum hingga sesudah pembelajaran fisika dengan model PBW pada seluruh siswa 

maupun pada siswa dengan tingkat kemampuan sedang, atau tinggi, sedangkan pada siswa 

dengan tingkat kemampuan rendah tidak signifikan. Peningkatan penguasaan keterampilan 

generik sains pada indikator  inferensi logika (KGS2) dan hukum sebab akibat (KGS3)  yang 

signifikan terjadi dari saat sebelum hingga sesudah pembelajaran fisika dengan model PBW. 

Nilai Z kelompok pasangan data pretest dan posttest penguasaan keterampilan 

generik sains pada indikator bahasa simbolik (KGS1) sebesar -2,417 dengan signifikansi 

sebesar = 0,016. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor pretest dan posttest penguasaan kemampuan bahasa simbolik ditolak. 

Peningkatan penguasan keterampilan generik sains pada indikator bahasa simbolik (KGS1) 

yang signifikan terjadi dari saat sebelum hingga sesudah pembelajaran fisika dengan model 

PBW. 

Tabel 1 di atas juga memperlihatkan bahwa harga F kelompok pasangan data N-gain 

penguasaan seluruh indikator keterampilan generik sains untuk kelompok kemampuan 

siswa rendah, sedang, dan tinggi sebesar 2,791 dan signifikansi sebesar = 0,077. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan N-gain yang signifikan 

antara penguasaan keterampilan generik sains siswa kelompok rendah, sedang, mupun 

tinggi diterima. Pembelajaran fisika dengan model PBW dapat meningkatkan penguasaan 

keterampilan generik sains yang sama untuk siswa kelompok kemampuan rendah, sedang, 

maupun tinggi.  

Harga F kelompok data N-gain penguasaan keterampilan generik sains pada indikator  

inferensi logika (KGS2) dan hukum sebab akibat (KGS3)  untuk kelompok kemampuan 

siswa rendah, sedang, dan tinggi berturut-turut sebesar 1,072, dan 1,696 dengan 

signifikansi sebesar 0,355, dan 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak 

terdapat perbedaan N-gain yang signifikan antara penguasaan indikator  inferensi logika 

(KGS2) atau hukum sebab akibat (KGS3) antara siswa kelompok rendah, sedang, mupun 

tinggi diterima. Pembelajaran fisika dengan model PBW dapat meningkatkan penguasaan 
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indikator  inferensi logika (KGS2) dan hukum sebab akibat (KGS3) yang sama untuk siswa 

kelompok kemampuan rendah, sedang, maupun tinggi. 

Harga 2 kelompok data N-gain penguasaan keterampilan generik sains pada 

indikator  bahasa simbolik (KGS1)  untuk kelompok kemampuan siswa rendah, sedang, dan 

tinggi sebesar 2,842 dengan signifikansi sebesar 0,241. Nilai signifikansi tersebut lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan 

tidak terdapat perbedaan N-gain yang signifikan antara penguasaan keterampilan generik sains 

pada indikator  bahasa simbolik (KGS1) untuk siswa kelompok rendah, sedang, mupun tinggi 

diterima. Pembelajaran fisika dengan model PBW dapat meningkatkan penguasaan 

keterampilan generik sains pada indikator  bahasa simbolik (KGS1) yang sama pada siswa 

kelompok kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 

Interaksi Faktor Pembelajaran dengan Tingkat Kemampuan Siswa dalam Meningkatkan 

Keterampilan Generik Sains Siswa 

Uji Anova dua jalur digunakan untuk mengetahui signifikansi interaksi faktor 

pembelajaran dan faktor kemampuan fisika siswa (tinggi, sedang, rendah) dalam 

meningkatkan keterampilan generik sains.  

Tabel 2 Hasil uji interaksi antara faktor pembelajaran fisika model PBW dengan tingkat 

kemampuan siswa dalam penguasaan keterampilan generik sains 

Faktor Interaksi Fhitung Sig. H0 

Pembelajaran dengan Model PBW;  

Tingkat kemampuan siswa 

9,612 0,000 Tolak 

Rata-rata skor pretest kemampuan penguasaan keterampilan generik sains siswa 

berkemampuan fisika tinggi, sedang, dan rendah yang mengikuti pembelajaran fisika 

dengan model PBW berbeda secara signifikan dengan rata-rata skor posttest. Pembelajaran 

fisika dengan model PBW sesuai untuk semua tingkat kemampuan siswa yang tinggi, 

sedang, dan rendah dalam meningkatkan kemampuan penguasaan konsep.  

Hasil uji interaksi faktor pembelajaran dan kemampuan siswa dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan keterampilan generk sains siswa pada pembelajaran fisika dengan 

model PBW semakin lebih baik dengan semakin tingginya tingkat kemampuan fisika siswa. 
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IV.  Tanggapan Siswa terhadap Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Web (PBW) 

pada Konsep Fluida Dinamis 

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

berbasis web pada materi fluida dinamis dilakukan dengan membagikan angket yang berisi 

butir-butir pertanyaan tentang model pembelajaran yang dibuat.  

Tabel 3. Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap penerapan model  

pembelajaran berbasis web  

No. Aspek Rata-rata 
Persentas

e (%) 
Kategori 

1. 
Respon terhadap model 
pembelajaran berbasis web 

3,27 82 Baik 

2. 
Repon 
terhadap 
konten web 

Materi  
pembelajaran 

3,22 80 Baik 

Kuis  3,20 80 Baik 

Forum diskusi 3,09 77 Baik 

Media Chat 3,39 84 Baik 

3. 
Respon terhadap soal-soal 
evaluasi 

3,50 88 Baik 

4.  
Kelebihan dan kelemahan model 
pembelajaran berbasis web 

2,99 74 Baik 

Kriteria : (0%<sangat tidak baik <49%; 50%<kurang baik<74%; 74<baik<100%;  
sangat baik=100%) 
 

Berdasarkan tanggapan siswa yang diperoleh melalui angket dapat disimpulkan bahwa 

siswa memberikan tanggapan positif (baik) terhadap penerapan model pembelajaran 

berbasis web seperti terlihat pada tabel 3.  

Pembahasan 

Peningkatan Keterampilan Generik Sains Siswa 

Peningkatan keterampilan generik sains siswa terjadi dari saat sebelum hingga 

sesudah pembelajaran fisika dengan model PBW pada seluruh siswa maupun pada siswa 

dengan tingkat kemampuan sedang, atau tinggi. Namun, siswa dengan tingkat kemampuan 

fisika rendah tidak mengalami peningkatan keterampilan generik sains yang berarti pada 

saat sebelum dan sesudah pembelajaran fisika dengan model PBW. Pembelajaran fisika 

pada materi fluida dinamis dengan model PBW yang berhasil meningkatkan keterampilan 

generik sains siswa sesuai dengan hasil penelitian Darmadi; mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran fisika berbasis teknologi informasi (web) dapat meningkatkan penguasaan 
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konsep dan keterampilan generik sains mahasiswa calon guru pada materi termodinamika 

(Darmadi, 2007). Penting untuk dilakukan penelitian lanjutan agar siswa dengan tingkat 

kemampuan fisika rendah dapat meningkatkan keterampilan generik sains yang bermakna 

pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran fisika dengan model PBW atau model 

pembelajaran lainnya. 

Down dan Hill menyatakan bahwa tujuan generic skill adalah agar pengetahuan dan 

kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar akan dapat diaplikasikan pada bidang 

kehidupan sosial, teknologi atau pada setiap perubahan konteks, namun yang lebih utama 

adalah menghasilkan efisiensi yang lebih besar melalui pengetahuan yang lebih efektif dan 

penggunaan kecakapan (Down, 2000; Hills, 2004).  

Peningkatan penguasan keterampilan generik sains pada indikator bahasa simbolik 

(KGS1), indikator inferensi logika (KGS2) dan hukum sebab akibat (KGS3) terjadi pada 

siswa dari saat sebelum hingga sesudah pembelajaran fisika dengan model PBW. Hasil ini 

dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran yang melengkapi hasil penelitian 

sebelumnya. Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa model pembelajaran hipermedia 

pada materi induksi magnetik meningkatkan penguasaan konsep fisika, keterampilan 

generik sains yang tertinggi pada pemahaman hukum sebab akibat dan terendah pada 

indikator membangun konsep (Riyad et al, 2007: 133).  

Pembelajaran fisika pada materi induksi magnetik dengan model yang memiliki basis 

sama dengan model PBW menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Setiawan dan kawan 

kawan telah mengungkapkan bahwa model pembelajaran hipermedia pada materi induksi 

magnetik dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika dan dapat meningkatkan 

keterampilan generik sains guru serta memberikan tanggapan yang baik terhadap model 

pembelajaran hipermedia materi pokok induksi magnetik (Setiawan dkk, 2007). 

Interaksi Faktor Pembelajaran dengan Tingkat Kemampuan Fisika Siswa dalam 

Meningkatkan Keterampilan Generik Sains  

Penelitian-penelitian terdahulu tentang penggunaan model pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan generik sains dilakukan tanpa meninjau adanya interaksi faktor 

model pembelajaran yang digunakan dengan tingkat kemampuan fisika siswa. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa peningkatan keterampilan generik sains siswa pada 
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pembelajaran fisika dengan model PBW semakin baik dengan semakin tingginya 

tingkat kemampuan fisika siswa.  

Hasil tersebut disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kemampuan adaptasi siswa 

yang semakin baik. Keterkaitan tersebut sesuai pandangan bahwa: generic skill diartikan 

sebagai kecakapan yang diperoleh dari hasil pembelajaran atau pelatihan yang bisa 

diaplikasikan atau diadaptasikan pada situasi yang baru dan berbeda. Kecakapan generik 

memiliki  karakteristik yang membedakan dan menyerupai kelompok kecakapan terkait, 

namun memenuhi kebutuhan dan tantangan yang meningkat di tempat kerja pada waktu 

yang berbeda sebagai kemajuan perubahan teknologi, sosial dan perubahan konteks 

(Salganik dan Stephens, 2003). Pandangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan sains 

menurut Hodson (1992) dalam Henze et al (2006) yaitu: (a) belajar sains, untuk memahami 

gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh sains (yaitu, konsep-konsep, model-model, dan 

teori-teori), (b) belajar tentang sains, untuk memahami  isu-isu penting di dalam filsafat, 

sejarah, dan metodologi dari sains, dan (c) belajar untuk menggunakan sains, agar siswa 

mampu melakukan aktifitas kepemimpinan dan mewujudkan pengetahuan ilmiah dalam 

kehidupannya. Selanjutnya dikatakan bahwa: generic skill sebagai instrumen untuk 

mengatasi masalah kebutuhan skill dimasa sekarang (masa itu) maupun di masa yang 

akan datang. Kebutuhan skill didasarkan pada antisipasi pada perubahan sosial, 

teknologi dan kompetisi global (Salganik dan Stephens, 2003).  

Peningkatan keterampilan generik sains siswa yang dicapai sebagaimana penjelasan 

di atas tidak terlepas dari peran penting proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada 

materi fluida dinamis yang berhasil terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

disamping model PBW yang diimplementasikan. Pentingnya pengelolaan proses 

pembelajaran dimulai dari penetapan tujuan sebangaimana pendapat Smith et al, penetapan 

tujuan dan sasaran umum dalam setiap program atau kurikulum yang direncanakan selalu 

melibatkan terminologi generik yang umum pula.  Panduan pada para pengembang 

kurikulum terhadap seleksi skill yang diperlukan bagi fungsi sosial dan pencapaian 

usaha bagi pengembangan manusia sepanjang masa (Smith et al., 1957).  

Program pembelajaran yang berkaitan dengan kecakapan generik, memuat 

pengenalan yang harus menjadi dasar isi bagi program dan kurikulum mengajar. Tujuan dan 

sasaran  umum diseleksi menjadi program-program atau silabus khusus yang memberikan  

panduan standar bagi para guru dalam menerjemahkan kurikulum menjadi pengajaran dan 

pembelajaran yang efektif  (Smith et al., 1957). Bates menyatakan, peningkatan usaha dalam 
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kurikulum sekolah dan dorongan terhadap pelatihan life skill dan sosial, semuanya 

melibatkan generic skill dan penyatuan antara skill dan perilaku didokumentasikan dalam 

suatu kebijakan dan analisis sosiologis sekolah (Bates, 1984; Willis, 1984).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diungkap berdasarkan analisis dan pembahasan adalah 

bahwa PBW mampu menumbuhkan kemandirian siswa untuk meningkatkan keterampilan 

generik sainsnya, ditunjukkan dengan adanya: 

1. Peningkatan keterampilan generik sains siswa setelah pembelajaran fisika dengan 

model PBW terjadi pada keseluruhan siswa maupun pada siswa dengan tingkat 

kemampuan sedang dan tinggi. Sementara siswa dengan tingkat kemampuan fisika 

rendah tidak mengalami peningkatan keterampilan generik sains yang berarti.  

2. Peningkatan keterampilan generik sains siswa pada pembelajaran fisika dengan model 

PBW semakin baik dengan semakin tingginya tingkat kemampuan fisika siswa. 

3. Siswa memberikan tanggapan yang baik terhadap penerapan model pembelajaran 

berbasis web pada materi fluida dinamis. 

Saran-saran yang dapat diajukan adalah: 

1. Keterlaksanaan model PBW dalam pembelajaran fisika, khususnya pada materi fluida 

dinamis terkait erat dengan fleksibilitas waktu bagi siswa dalam penyerapan materi 

pembelajaran. Untuk itu perlu penyediaan waktu yang cukup bagi siswa untuk 

menggunakan fasilitas model pembelajaran berbasis web ini. 

2. Interaksi dan komunikasi maya yang dikemas apik dengan memperhatikan prinsip-

prinsip fleksibilitas dan ketecernaan menjadi hal yang sangat urgen dalam pembelajaran 

berbasis web, karena keterbatasan interaksi peserta didik dengan pendidik. 

3. Siswa dengan tingkat kemampuan fisika rendah tidak mengalami peningkatan 

keterampilan generik sains yang bermakna sesudah pembelajaran fisika dengan 

menggunakan model PBW, oleh sebab itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk 

perbaikan model dimaksud, terutama pada aspek komunikasi dan interaksi antara 

pendidik dan peserta didik 
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Problem Based-Learning with Inquiry Approach to Improve 
Students’ Understanding on Electric Static Concepts 

 
 

Lovy Herayanti 
Department of Physics Education, FPMIPA IKIP Mataram 
 
Abstract: The purpose of this research is to know the improvement of students‟ 
understanding on static electric concepts after applying problems based learning with inquiry 
approach. This is a quasi-experimental research. Research subject was students at physics 
education department that following introductory of physics course at one of LPTK in 
Mataram. Research data were collected by using conceptual achievement pre-test and post-
test. Data were analyzed by using mean-difference test and normalized gain scores. 
Research findings show that students‟ understanding on static electric concepts for 
experimental group better than control group. Both students and teacher gave positive 
responses on problem based-laerning with inquiry approach. 
 
Keywords: Problem Based Learning, Conceptual Understanding, Static Electric 

       Concepts. 
 

Pendahuluan 

Kualitas pendidikan sains saat ini belum menunjukkan relevansi yang tinggi dengan 

kebutuhan masyarakat. Pendidikan sains khususnya di sekolah seakan-akan tidak 

berdampak dalam cara hidup dan cara berpikir di masyarakat. Selain relevansi dengan 

kebutuhan, permasalahan penting dalam pembelajaran sains adalah rendahnya kualitas 

pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan antara lain masih 

kurangnya penguasaan materi oleh guru-guru sains. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru 

SMA oleh pusat kurikulum dan pusat sistem pengujian Balitbang Depdiknas, diperoleh rata-

rata penguasaan kurikulum sebesar 4,33 dan rata-rata nilai penguasaan mata pelajaran 

fisika 4,86 sedangkan untuk guru SMP rata-rata nilai penguasaan kurikulum 4,17 dan rata-

rata penguasaan mata pelajaran fisika 6,64 pada skala 10 (Soewondo, 2006). 

Kualitas proses dan hasil belajar fisika di sekolah ditentukan oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah faktor guru. McDermot (1990) menyatakan bahwa salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi rendahnya kinerja pendidikan IPA (termasuk fisika) adalah kurangnya 

guru-guru yang dipersiapkan dengan baik. Berangkat dari kenyataan ini tampaknya upaya 

peningkatan kualitas guru melalui pendidikan calon guru harus terus-menerus dilakukan. 

Pembelajaran fisika, khususnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan calon 

guru perlu dirancang sedemikian rupa dengan model-model pembelajaran inovatif sehingga 

materi yang diberikan tidak hanya dikuasai dengan baik, tapi juga dapat mentransfer 

pengetahuan yang telah dipelajarinya pada situasi baru, artinya bahwa mahasiswa harus 

dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dan dapat menolong dirinya dengan menggunakan pengetahuan yang dikuasainya 

dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menstransfer ini yang menjadi inti dari proses 
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pembelajaran dan membuka kemungkinan untuk memperluas dan memperdalam 

pengetahuan mahasiswa berdasarkan penguasaan prinsip-prinsip umum.  

Rancangan model pembelajaran fisika yang baik tentunya harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran fisika yang ditetapkan pada kurikulum. Dalam kurikulum, tujuan pembelajaran 

fisika adalah untuk menguasai konsep-konsep fisika dan saling keterkaitannya, serta 

mampu menggunakan metode sains yang dilandasi sikap keilmuan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Tujuan-tujuan tersebut mengacu pada tiga aspek esensial, yaitu 

(1) membangun pengetahuan yang berupa penguasaan konsep, hukum, dan teori beserta 

penerapannya; (2) kemampuan melakukan proses, antara lain pengukuran, percobaan, dan 

bernalar melalui diskusi; (3) sikap keilmuan, antara lain kecenderungan keilmuan, berpikir 

kritis, berpikir analitis, perhatian pada masalah sains, penghargaan pada hal-hal yang 

bersifat sains (Sumaji, 1998). 

Sebagai matakuliah dasar, fisika dasar tidak hanya mendasari ilmu-ilmu eksakta atau 

melengkapi matakuliah pokok, tetapi juga memberikan keluasan wawasan keilmuan serta 

melatih mahasiswa berpikir kritis, objektif, dan rasional. Penguasaan konsep yang baik pada 

materi fisika dasar akan membantu mahasiswa untuk memahami materi fisika yang lebih 

tinggi, karena fisika dasar merupakan landasan bagi tingkat-tingkat fisika berikutnya. Selain 

itu penguasaan konsep yang baik dalam fisika dasar akan membantu membekali calon guru 

ketika mengajar di sekolah kelak, karena kedalaman dan keluasan materi fisika dasar 

merupakan kelanjutan dan pemantapan fisika di sekolah menengah. Pentingnya peranan 

fisika dasar khususnya dalam pembekalan calon guru mengharuskan pengajarnya membuat 

perencanaan pembelajaran dengan baik sehingga mahasiswa dapat memahami konsep-

konsep dasar fisika secara optimal (Gunawan, 2008). 

Listrik statis merupakan salah satu materi dalam fisika dasar. Materi listrik statis 

merupakan salah satu topik fisika yang sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga dalam pengajarannya harus dilakukan secara kontekstual dan dapat 

membekali keterampilan berpikir bagi peserta didik. Konsep listrik statis terdiri dari 

sekumpulan konsep abstrak, konsep berdasarkan prinsip dan konsep konkrit. Konsep yang 

bersifat abstrak antara lain konsep muatan listrik, medan listrik, kuat medan listrik, energi 

potensial dan potensial listrik. Sedangkan kapasitor dan susunan kapasitor termasuk konsep 

yang konkrit. Konsep hukum Coulomb dan hukum Gauss termasuk konsep yang 

berdasarkan prinsip.    

Model pembelajaran fisika dasar yang selama ini diterapkan di Mataram belum secara 

optimal membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan dalam memahami konsep-

konsep dasar fisika. Hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata skor nilai akhir fisika dasar 

mahasiswa salah satu LPTK di Mataram yang masih rendah, seperti rata-rata perolehan 

nilai fisika dasar pada tahun 2006 sebesar 62,9 dan pada tahun 2007 sebesar 54,5. Selain 

itu, pembelajaran fisika dasar secara konvensional belum memberikan konstribusi yang 
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cukup dalam upaya membekali keterampilan-keterampilan berpikir bagi mahasiswa, baik 

keterampilan generik sains maupun keterampilan berpikir yang lebih tinggi. 

Salah satu inovasi pembelajaran yang ditawarkan untuk membantu mahasiswa 

meningkatkan penguasaan konsepnya adalah dengan model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) dengan pendekatan inkuiri. Pembelajaran berbasis 

masalah adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik tolak 

pembelajaran. Masalah tersebut adalah masalah yang memenuhi konteks dunia nyata baik 

yang ada di dalam buku teks maupun dari sumber lain seperti peristiwa yang terjadi di 

lingkungan sekitar, peristiwa dalam keluarga atau kemasyarakatan untuk belajar tentang 

berpikir dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensi dari materi pelajaran. Model PBM sebagai salah satu model yang 

mengembangkan berbagai keterampilan berpikir perlu diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas.  

Beberapa penelitian model PBM yang telah dilakukan diantaranya penelitian 

Mulhayatiah (2005) yang menyatakan peningkatan penguasaan konsep siswa lebih baik 

dibanding model pembelajaran konvensional. Selain penguasaan konsep, pembelajaran 

berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri juga dapat meningkatkan keterampilan generik 

sains mahasiswa. Herayanti (2009) menyatakan pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan inkuiri dapat meningkatkan keterampilan generik sains mahasiswa calon guru, 

khususnya pada kemampuan pengamatan tidak langsung dan inferensi logika. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen kuasi dengan disain pretest-posttest 

control group design. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa yang sedang mengikuti 

perkuliahan Fisika Dasar pada Program Studi Pendidikan Fisika pada sebuah LPTK di 

Mataram pada tahun akademik 2008/2009. Instrumen yang digunakan adalah tes 

penguasaan konsep berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 31 soal. Pengolahan data 

dilakukan dengan menghitung skor gain ternormalisasi dan uji perbedaan dua rerata. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung <g> adalah: 

100% x 
SS

SS
g

premax

prepost

 

dengan kategori: tinggi : g > 70 ; sedang : 30  g  70 ; dan rendah : g < 30. (Cheng, et al, 

2004) 

Pengolahan data penelitian diawali dengan uji statistik berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas. Selanjutnya dilakukan uji perbedaan dua rerata untuk menguji tingkat 

signifikasi perbedaan rerata skor tes penguasaan konsep kedua kelas (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol). 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Penguasaan Konsep Listrik Statis 

Persentase pencapaian skor rata-rata tes awal, tes akhir dan N-gain penguasaan 

konsep listrik statis kelas eksperimen dan kelas control diberikan pada Gambar 1.1 

 

Gambar 1.1 Perbandingan Persentase Skor Rata-rata Tes Penguasaan Konsep Listrik 

Statis Kedua Kelas 

Berdasarkan analisis terhadap hasil tes dan perolehan N-gain pada kedua kelas 

setelah pembelajaran dapat diketahui bahwa kedua kelas baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol mengalami peningkatan kemampuan dalam hal penguasaan konsep maupun 

keterampilan generik sains. Meskipun terdapat peningkatan pada kedua kelas, dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan penguasaan konsep kelas eksperimen lebih 

besar dibandingkan kelas kontrol. Tingkat perolehan kedua kelas pada tes awal hampir 

sama yaitu 31% untuk kelas eksperimen dan 33% untuk kelas kontrol, setelah pembelajaran 

terjadi peningkatan pada kedua kelas yaitu 72% untuk kelas eksperimen dan 63% untuk 

kelas kontrol. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum model pembelajaran 

berbasis masalah yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti dapat meningkatkan 

penguasaan konsep mahasiswa dengan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa kelas 

kontrol yang belajar dengan model perkuliahan konvensional. Hal ini juga ditunjukkan oleh 

lebih besarnya persentase N-gain yang diperoleh kelas eksperimen yaitu sebesar 60% 

sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 45%, dimana keduanya berada pada kategori 

sedang. 

Selain secara umum, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis untuk tiap label 

konsep. Setiap label konsep dianalisis ketercapaiannya berdasarkan skor tes awal, tes akhir 

dan gain yang dinormalisasi. Persentase pencapaian penguasaan setiap label konsep pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol ditampilkan pada Gambar 1.2  
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Gambar 1.2. Perbandingan Persentase N-Gain Penguasaan untuk Setiap Sub Pokok 

Bahasan Kedua Kelas 

Dari analisis data dapat diketahui peningkatan N-gain tertinggi terjadi pada sub konsep 

potensial listrik sebesar 67% untuk kelas eksperimen dan pada sub konsep kapasitor 

sebesar 48% untuk kelas kontrol, keduanya berada pada kategori sedang. Peningkatan 

tertinggi pada sub konsep potensial listrik antara lain disebabkan tingkat kesukaran soal 

yang rata-rata lebih rendah dibandingkan sub pokok bahasan lainnya. Hal ini dapat dilihat 

dari analisis ujicoba instrumen penelitian dimana soal-soal yang digunakan menguji 

penguasaan konsep potensial listrik berada pada rata-rata 0.54 dengan kategori sedang. 

Jika dianalisis dari aspek kognitif yang diukur  pada setiap sub pokok bahasan dapat pula 

diketahui bahwa aspek kognitif yang diukur pada sub konsep potensial listrik lebih rendah 

dibandingkan sub konsep lainnya, yaitu hanya mengukur aspek pemahaman (C2), dan 

penerapannya (C3). 

Selain itu peningkatan tertinggi pada sub konsep potensial listrik juga disebabkan oleh 

penggunaan simulasi interaktif dalam pembelajarannya. Penggunaan simulasi cukup 

membantu penguasaan konsep mahasiswa karena konsep potensial listrik merupakan 

konsep abstrak yang sulit divisualisasikan. 

Sedangkan peningkatan tertinggi kelas kontrol pada sub konsep kapasitor juga dapat 

dipahami, selain karena kapasitor termasuk konsep yang konkrit juga disebabkan 

pengajaran listrik statis yang telah diterima di sekolah menengah yang umumnya lebih 

memberikan penekanan pada sub pokok bahasan kapasitor, sehingga dengan 

menggunakan kemampuannya mahasiswa dapat menjawab konsep ini dengan lebih baik di 

bandingkan sub konsep lainnya. Meskipun demikian peningkatan kelas eksperimen pada 

konsep kapasitor tetap lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Selain karena alasan di atas, 

dalam pembelajaran berbasis masalah mahasiswa juga diajak melakukan eksperimen 

secara langsung. 

Perolehan N-gain terendah terjadi pada konsep hukum Coulomb (47%) untuk kelas 

eksperimen dan konsep medan listrik (41%) untuk kelas kontrol yang juga berada pada 

kategori sedang. Konsep hukum Coulomb dan medan listrik termasuk konsep yang cukup 
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sulit, karena selain abstrak juga melibatkan banyak variasi matematis yang cukup 

membingungkan mahasiswa. Konsep ini kadang oleh sebagian guru di lapangan umumnya 

hanya disampaikan secara sekilas dalam bentuk persamaan matematis tanpa penjelasan 

fisis yang memadai. Meskipun konsep hukum Coulomb merupakan sub konsep dengan 

peningkatan terendah untuk kelas eksperimen, namun besarnya peningkatan yang diperoleh 

setelah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi yaitu 47% 

dibandingkan kelas kontrol yang hanya mengalami peningkatan sebesar 43%.  

Uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data 

pretes, postes, dan gain dinormalisasi penguasaan konsep kedua kelas berdistribusi normal 

dan varians kedua kelas adalah homogen. Selanjutnya dilakukan uji statistik parametrik (uji-

t). Uji ini dapat dilakukan karena data-data berdistribusi normal. Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitung sebesar 4,63 dan ttabel pada taraf kepercayaan 0,05 sebesar 1,68. Karena nilai 

thitung>ttabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor 

postes penguasaan konsep mahasiswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dimana 

penguasaan konsep listrik statis mahasiswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan inkuiri yang telah diterapkan dalam penelitian ini memiliki dampak yang positif 

terhadap peningkatan penguasaan konsep mahasiswa serta dapat dijadikan salah satu 

alternatif model pembelajaran fisika, baik pada konsep listrik statis maupun konsep fisika 

lainnya.  

Peningkatan yang lebih tinggi pada kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol 

dapat dipahami karena model pembelajaran berbasis masalah juga dapat menjembatani 

gap antara pembelajaran formal di kampus dengan aktivitas mental yang lebih praktis 

dijumpai di luar kampus (Ibrahim, M. dan Nur, M., 2004). Aktivitas-aktivitas mental yang 

dapat dikembangkan antara lain: (a) pembelajaran berbasis masalah mendorong kerjasama 

dalam menyelesaikan tugas. (b) pembelajaran berbasis masalah memiliki elemen-elemen 

magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain sehingga mahasiswa 

secara bertahap dapat memahami peran yang diamati tersebut. (c) pembelajaran berbasis 

masalah melibatkan mahasiswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan 

mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun 

pemahaman tentang fenomena tersebut. 

Selain itu, peningkatan penguasaan konsep mahasiswa kelas eksperimen yang lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol pada semua label konsep juga disebabkan penggunaan 

simulasi interaktif dalam beberapa percobaan yang digunakan sebagai pendukung model 

pembelajaran ini. Penggunaan simulasi interaktif diperlukan mengingat konsep listrik statis 

melibatkan banyak konsep yang abstrak, yang cukup sulit dipraktekkan di laboratorium. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan simulasi interaktif dalam 

pembelajaran konsep fisika yang abstrak dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta 

didik. 
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2. Tanggapan Dosen Terhadap Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Pendekatan Inkuiri 

Berdasarkan tanggapan dosen yang diperoleh melalui angket yang telah disebarkan 

dapat disimpulkan bahwa dosen memberikan tanggapan positif terhadap model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri.  

Data menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan model pembelajaran ini dapat 

menumbuhkan kreatifitas peserta didik dalam pemecahan masalah (87%) dan motivasi 

untuk belajar (93%). Pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri selain 

dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep (87%), keterampilan berpikir (87%) baik keterampilan generik sains 

maupun keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

Tanggapan dosen terhadap model pembelajaran berbasis masalah ini juga sesuai 

dengan pendapat Duch, B. J. (1996) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah yang menghubungkan konten dengan aplikasi dunia nyata membantu siswa belajar 

tentang sains dan dapat menerapkan pengetahuan yang sesuai. Pembelajaran berbasis 

masalah tidak dirancang untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada 

mahasiswa. Namun, pembelajaran berbasis masalah diterapkan untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir, pengetahuan,  keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan 

intelektual mahasiswa, belajar pada pengalaman nyata, dan mengembangkan keterampilan 

belajar pengarahan sendiri yang efektif (Barrows, 1996). 

 

3. Tanggapan Mahasiswa Terhadap Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan 

Pendekatan Inkuiri Pada Materi Listrik Statis 

Dari hasil analisa data  menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa secara umum 

mahasiswa memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran fisika berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri. Sebagian besar (90%) mahasiswa setuju bahwa pembelajaran 

dengan masalah dengan pendekatan inkuiri mempengaruhi motivasi belajarnya termasuk 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Selain itu, model pembelajaran ini juga 

dapat meningkatkan penguasaan konsep listrik statis (89%) serta mendorong mahasiswa 

untuk berani bertanya (87%). Hasil di atas juga sebanding dengan adanya peningkatan yang 

signifikan pada penguasaan konsep mahasiswa kelas eksperimen. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar 

mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. 

Kesimpulan 

Peningkatan penguasaan konsep listrik statis bagi mahasiswa yang memperoleh 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri lebih tinggi secara signifikan 

dibandingkan dengan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

503 

 

Dosen memberikan tanggapan positif terhadap model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri pada materi listrik statis. Model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri memberikan pengaruh positif dalam upaya meningkatkan 

penguasaan konsep, dan keterampilan berpikir mahasiswa.  

Mahasiswa memberikan tanggapan positif terhadap model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri pada materi listrik statis. Model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri dapat menumbuhkan motivasi belajar. 
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Conceptual Interactive Learning Approach To Improve Student’s Mastering Concepts 
And Communication Skill On Static Fluid 

 
 

Manat Simanjuntak 
Senior High School PLUS Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 

 
Abstract: The goal of this research was to obtain the gain of student‘s conceptual mastering 

and communication skill in applied interactive conceptual approach in static fluid. Method 

used was quasi experiment that conducted in one of the senior high school in Palangkaraya 

at 11th grade. The interactive conceptual approach was used on experimental group and 

conventional instruction used control group. Data was collected trough pretest, posttest, 

questionaire, and observation. Data was analyzed statistically. The result showed that 

normalized gain of conceptual mastering of experiment group and control were 0.47 and 

0.19. The highest average conceptual understanding of experiment group is 0, 27 for 

capillarity concept, and the lowest 0,08 for surface strains concept.  The highest rate for 

communication ability of experiment class 0,97 on communication medium through graphic 

and the lowest 0, 79 on communication medium through  tabel. Teacher and students gave 

positive reaction to learning approach. Based t-test one tailed showed that average of 

normalized gain experiment group is higher than control group significantly. The result of the 

research concluded that interactive conceptual approach increase the student‘s conceptual 

mastering, communication skill, and supported students and teacher response positively. 

Keywords: interactive conceptual, conceptual mastering, skill communication. 

Pendahuluan 

Fisika selalu dianggap sebagai mata pelajaran yang sukar dipahami oleh sebagian siswa, 

hal ini terlihat dari hasil- hasil belajar fisika yang kecil nilainya. Ini membuktikan bahwa 

pembelajaran fisika belum maksimal.Berdasarkan hasil observasi (studi awal) di SMA 

Negeri 15 Bandung, ditemukan bahwa kemampuan siswa untuk mengerjakan soal- soal 

fisika dalam bentuk hitungan memiliki rata-rata 5,36 (dari skala 10). Selain itu aktivitas 

belajarnyapun rendah sebesar 40%. Hal ini berarti bahwa keaktifan siswa termasuk dalam 

kategori kurang (Saadah Ridwan 2003: 10).  . 

  Materi Fluida Statis merupakan salah satu materi pelajaran yang sangat berkaitan 

dengan kehidupan sehari- hari. Dalam bidang Mekanika Fluida, banyak terdapat 

miskonsepsi pada siswa, diantaranya pada konsep benda tenggelam dalam air yang 

dikarenakan benda lebih berat dari pada air. Begitu juga miskonsepsi yang terdapat pada 

konsep massa gas, dan tekanan fluida ( Suparno, 2005). Untuk meminimalisasi terjadinya 

hal di atas, sehingga dianggap perlu  mengkaji masalah ini dalam proses pembelajaran di 

sekolah.  
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  Upaya guru untuk meningkatkan penguasaan konsep dalam pembelajaran sains 

fisika mutlak diperlukan, tentunya dengan memperhatikan tahap perkembangan berpikir 

siswa untuk menentukan metode apa yang cocok untuk usia tersebut.  

  Untuk meningkatkan  penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran, peneliti 

tertarik untuk menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

interaktif, memberikan pengalaman belajar secara langsung, menciptakan komunikasi lebih 

pada peran sebagai fasilitator dan motivator untuk itu diperlukan pembelajaran yang bersifat 

banyak arah, dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator. Adapun pendekatan 

pembelajaran yang dimaksud adalah Pendekatan Pembelajaran Konseptual  Interaktif yang 

Sesuai kurikulum 2006. Pada pendekatan ini pembelajaran merupakan gabungan dari 

metode dan pendekatan yang meliputi: Demonstrasi, Tanya- jawab, Kolaboratif kelompok 

kecil, dan interaksi kelas. 

  Uji coba Penggunaan Pendekatan Pembelajaran Konseptual Interaktif telah 

dilakukan oleh Dr. Dadi Rusdiana, M.Si, dan Drs.Yuyu R.T.,M.Si dalam Hibah Penelitian 

Perguruan Tinggi (2003) dalam penelitian yang berjudul ―Peningkatan Pemahaman Konsep 

Fisika Melalui Pendekatan Pembelajaran Konseptual Interaktif‖. Hasil dari penelitiannya 

bahwa pendekatan pembelajaran konseptual secara interaktif secara nyata dapat lebih 

meningkatkan pemahaman konsep fisika di kalangan para siswa SMU dibandingkan 

pendekatan pengajaran tradisional Beberapa mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika, 

diantaranya Popon Suhanah (2004) dalam skripsinya yang berjudul ―Peningkatan 

Pemahaman Konsep Dinamika Gerak Melingkar Melalui Pembelajaran Konseptual Secara 

Interaktif‖.Hasil dari penelitiannya bahwa pendekatan pembelajaran konseptual secara 

interaktif secara nyata dapat lebih meningkatkan pemahaman konsep fisika di kalangan para 

siswa SMU dibandingkan pendekatan pengajaran konvensional. 

  Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

mengembangkan pendekatan tersebut dengan cara memperbaiki langkah- langkah 

pembelajaran, dan akan menggunakan ALPS (Active Learning Problem Set) atau Kit 

Problem Set . 

Metode Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah pendekatan 

pembelajaran konseptual interaktif dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa pada 
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materi fluida statis. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dan 

deskriptif. Metode eksperimen digunakan untuk melihat peningkatan penguasaan konsep, 

sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang tanggapan 

guru dan siswa terhadap pendekatan konseptual interaktif. Kelas eksperimen menggunakan 

pendekatan pembelajaran konseptual interaktif, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pendekatan pembelajaran konvensional. 

Sampel penelitian adalah siswa kelas XI IPA di salah satu SMA di kota 

Palangkaraya berjumlah 49 orang, dimana masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen 24 

orang dan kelas kontrol terdiri dari 25 orang. Penelitian dilaksanakan semester genap tahun 

pelajaran 2008/2009. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes penguasaan konsep fluida statis 

yang berjumlah 25 soal dalam bentuk pilihan ganda yang diberikan sebelum dan setelah 

pembelajaran, lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sejauh mana pendekatan 

pembelajaran konseptual interaktif yang direncanakan dalam proses belajar mengajar, dan 

angket respon siswa dan guru yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

tanggapan siswa dan guru terhadap penggunaan pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif yang diterapkan. 

Hasil Penelitian 

1. Penguasaan Konsep 

  Hasil penelitian tentang kemampuan siswa menguasai konsep fluida statis diperoleh 

melalui tes  penguasaan konsep dalam bentuk tes pilihan ganda. Tes dilakukan sebelum 

dan sesudah  kelompok siswa  kelas eksperimen mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan konseptual interaktif dan siswa kelas kontrol sebelum dan sesudah 

mengikuti.pembelajaran dengan metode  konvensioanl. Hasil pretest dan postest digunakan 

untuk menghitung gain ternormalisasi (N-gain) penguasaan konsep secara keseluruhan, 

dalam setiap ranah, maupun pada setiap label konsep untuk kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Rata-rata gain ternormalisasi yang merupakan gambaran peningkatan 

kemampuan dimaksud melalui pembelajaran berdasarkan pendekatan konseptual interaktif 

dan pembelajaran konvensional, seperti diperlihatkan pada Gambar 1, Gambar 2, dan 

Gambar 3. 
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Gambar 1.  Grafik perbandingan persentase skor rata-rata pretest, postest, dan N-gain 

penguasaan konsep kelas eksperimen dan konrol 

 

 

Gambar 2. Grafik persentase N-gain penguasaan konsep untuk setiap label konsep antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. LK1 = Tekanan hidrostatik; LK2 = Hukun Pascal; 

LK3 = Hukum Archimedes; LK4 = Tegangan Permukaan; dan LK5 = Gejala 

kapilaritas. 
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Gambar 3. Grafik persentase N-gain penguasaan konsep untuk setiap ranah antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3  dapat diungkap secara deskriptif 

berkaitan dengan kemampuan penguasaan konsep siswa  yaitu: 

Rata-rata persentase N-gain kemampuan penguasaan konsep siswa secara 

keseluruhan pada pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif  sebesar 47,4 

lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan konvensional sebesar 19,7. 

Rata-rata persentase N-gain kemampuan penguasaan konsep siswa untuk setiap label 

konsep pada pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif  lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Lebel konsep: LK1 = tekanan hidrostatik; 

LK2 = hukun Pascal; LK3 = hukum Archimedes; LK4 = tegangan permukaan; dan LK5 = 

gejala kapilaritas pada kelompok eksperimen berturut-turut sebesar 19,6, 9,9, 12,9, 7,9, dan 

26,6 lebih besar dari kelompok kontrol secara beturutan dengan besar 6,5, 3,0, 9,4, 3,1, dan 

8,2. 

Rata-rata persentase N-gain kemampuan penguasaan konsep siswa untuk setiap 

ranah pengetahuan pada pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif  juga lebih 

tinggi dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Ranah pemahaman (C2), aplikasi 
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(C3), dan analisis (C4) pada kelompok eksperimen berturut-turut sebesar 51,5, 22,4, dan 

43,9 lebih besar dari kelompok kontrol secara berurutan dengan besar 10,3, 11,6, dan 15,5. 

Keberartian deskripsi data penguasaan konsep siswa di atas perlu dibuktikan melalui 

perhitungan pengujian statistik untuk mengetahui sejauh mana signifikansinya. Uji t atau 

Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui perbedaan dua rata-rata N-gain pada taraf 

signifikansi  = 0,05. Uji perbedaan rata-rata tersebut diterapkan setelah dilakukan uji 

normalitas dan homogenitas data persentase N-gain. 

2. Kemampuan Berkomunikasi 

Hasil penelitian tentang kemampuan komunikasi tertulis siswa diperoleh melalui tes 

uraian. Tes dilakukan hanya setelah dua kelompok siswa yaitu siswa kelas eksperimen 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif dan siswa kelas kontrol 

dengan pembelajaran fisika konvensional.  Hasil tes digunakan untuk menghitung rata-rata 

persentase skor kemampuan komunikasi secara keseluruhan, dan dalam setiap jenis media 

komunikasi untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Rata-rata persentase skor 

penguasaan kemampuan komunikasi dimaksud melalui pembelajaran berdasarkan 

pendekatan konseptual interaktif dan pembelajaran konvensional secara lengkap dapat 

dilihat  dalam bentuk diagram batang disajikan pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4. Grafik persentase kemampuan komunikasi untuk setiap media antara kelas    
                     eksperimen dan kelas kontrol.  

Berdasarkan Gambar 4.4 diperoleh deskripsi yang berkaitan dengan  kemampuan 

berkomunikasi tertulis siswa secara keseluruhan, dan dalam setiap jenis media dapat 

diungkap . Rata-rata persentase skor kemampuan komunikasi secara keseluruhan, dan 

dalam setiap jenis media  pada pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif lebih 
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tinggi dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Persentase kemampuan komunikasi 

tertulis secara keseluruhan dan dalam setiap jenis media yaitu: komunikasi melalui gambar , 

komunikasi melalui tabel , dan komunikasi melalui grafik  pada kelompok eksperimen 

berturut-turut sebesar 84 %, 85 %, 79 %, dan 97 %,  lebih besar dari kelompok kontrol 

secara beturutan dengan besar 64 %, 60 %, 61 %, dan 82 %. 

Keberartian deskripsi data kemampuan komunikasi di atas perlu dibuktikan melalui 

perhitungan pengujian statistik untuk mengetahui sejauh mana signifikansinya. Uji t atau 

Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui perbedaan dua rata-rata pada taraf signifikansi, 

 = 0,05. Uji perbedaan rata-rata tersebut diterapkan setelah dilakukan uji normalitas dan 

homogenitas data. 

3. Tanggapan Siswa dan Guru terhadap Pendekatan Pembelajaran Konseptual Interaktif 

  Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan pendekatan pembelajaran 

konflik kognitif,  dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa. Berdasarkan analisis 

diketahui bahwa setiap indikator yang diukur, siswa memberikan tanggapan yang positif 

yaitu menyatakan setuju terhadap penerapan pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif. Siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran tersebut dapat meningkatkan 

penguasaan konsep. Disamping itu, siswa  juga setuju bahwa  pendekatan pembelajaran ini 

merupakan baru bagi siswa dan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Melalui 

angket yang dibagikan, siswa ingin agar pendekatan pembelajaran seperti ini bisa 

diterapkan pada materi yang lain. 

  Untuk mengetahui tanggapan guru yang mengajarkan pendekatan pembelajaran 

konseptual interaktif ini, dilakukan dengan memberikan angket kepada guru yang berisi 

sejumlah pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa guru memiliki tanggapan 

yang positif juga yang berarti sangat setuju bahwa pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif dapat meningkatkan penguasaan konsep . Disamping itu guru juga setuju bahwa 

pendekatan pembelajaran dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. 

Pembahasan  

 Siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan konseptual interaktif 

memiliki kemampuan penguasaan konsep lebih baik dari siswa yang mengikuti 

pembelajaran fisika dengan pendekatan konvensional. Hal tersebut dimungkinkan karena 

pembelajaran konseptual interaktif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 
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didasarkan pada pendekatan pembelajaran interaktif berbasis konsep yang memiliki ciri-ciri: 

(1) mengutamakan penanaman konsep, artinya penanaman konsep fisika dilakukan terlebih 

dahulu tanpa melibatkan konsep matematika. Setelah konsep itu dipahami dengan baik, 

maka konsep matematika dilibatkan dalam pembahasan, dengan demikian diharapkan 

konsep- konsep fisika yang tertanamkan konsep yang benar dan utuh, lebih bersifat 

permanen dan tidak mudah hilang. (2) diawali dengan demonstrasi, (3) adanya sistim 

kolaboratif kelompok kecil, serta (4) mengutamakan interaksi kelas. (Concept first yang 

dikembangkan oleh A. Van Heulen, Interactive Lecture Demonstration oleh D.R. Sokoloff, 

dan R.K.Thronton (1997), Collaborative Group oleh Calvin S. Kalman (1999), dan Peer 

Intruction oleh E. Mazur).  

Demonstrasi berperan penting pada proses pembelajaran dalam rangka pengusaan 

konsep. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa teori membutuhkan penerapan ke dalam hal 

praktis pada saat guru memotivasi siswa dengan berbagai teori dan metoda yang diketahui 

dan dapat dimanfaatkan seperti analogi (Lumsden, 1999: 26). Demonstrasi, juga dapat 

dipandang sebagai upaya guru membawa siswa pada suatu tingkat perkembangan sedikit 

berada di atas tingkat perkembangan seseorang saat ini. Sistem kolaboratif yang 

diupayakan berserta interaksi kelas sangat memungkinkan proses belajar lebih bermakna 

sehingga penguasaan konsep tercapai. Gredler (1992 : 273 ) mengatakan bahwa sesuai 

pendapat Vigotsky keutamaan belajar yaitu adanya interaksi sosial antara individu dan 

masyarakat dalam pembelajaran bermakna seorang anak. Belajar merupakan 

perkembangan kultur melalui penandaan (sign) oleh diri anak tentang interaksi sosialnya 

dengan anggota masyarakat lingkungannya. Belajar sosiohistoris Vigotsky tersebut 

menunjukkan keutamaan kebebasan anak dalam memperoleh pengetahuan. Belajar 

berkelompok melalui interaksi di kelas merupakan interaksi sosial anak dan faktor penting 

yang memungkinkan penguasaan konsep yang lebih baik oleh siswa. 

a. Penguasaan konsep siswa berdasarkan ranah konsep 

Penguasaan konsep pada pembelajaran fluida statis dapat dikelompokkan pada 

ranah pemahaman, aplikasi, dan analisis. Siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan 

pendekatan konseptual interaktif memiliki kemampuan penguasaan konsep pada ranah 

pemahaman dan analisis, lebih baik dari siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan 

pendekatan konvensional.  

Peningkatan kemampuan pemahaman dan analisis yang lebih baik pada siswa yang 

mengikuti pembelajaran fisika konseptual interaktif dapat berkaitan langsung dengan 
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peningkatan penguasaan konsep.  Amien (1987 : 17) mengatakan bahwa ―konsep dapat 

membantu kita dalam mengklasifikasikan, menganalisa, menghubungkan, atau 

menggabungkan konsep, membentuk struktur fundamental bagi mata pelajaran di sekolah‖. 

Pemahaman konsep yang diperoleh siswa berfungsi membantu siswa untuk dapat 

menganalisa sehingga lebih memahami. 

Siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan konseptual interaktif 

memiliki kemampuan penguasaan konsep pada ranah aplikasi, tidak lebih baik dibanding 

siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan konvensional. Kemampuan 

penguasaan konsep pada ranah aplikasi siswa dengan pemblajaran koseptual interaktif, 

tidak lebih baik dibanding siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan 

konvensional namun memperoleh peningkatan penguasaan yang lebih tinggi. Ranah 

pemahaman (C2), aplikasi (C3), dan analisis (C4) pada kelompok eksperimen berturut-turut 

sebesar 51,5, 22,4, dan 43,9 lebih besar dari kelompok kontrol secara berurutan dengan 

besar 10,3, 11,6, dan 15,5. Siswa dengan kemampuan kognitif semakin rendah akan 

mengalami kesulitan melaksanakan kegiatan aplikasi seperti dalam praktikum sebagaimana 

diungkapkan oleh Brattan et al (1999: 59) bahwa, penguasaan kemampuan kognitif 

khususnya pengetahuan konsep sains ataupun pemahaman latar belakang teori yang minim 

akan menyulitkan siswa dalam bereksperimen yang banyak memuat kegiatan aplikasi. 

b.   Penguasaan konsep siswa berdasarkan label konsep 

Penguasaan konsep pada pembelajaran fluida statis dapat dikelompokkan pada 

label konsep (LK2) tekanan hidrostatik, (LK2) hukun Pascal, (LK3) hukum Archimedes, 

(LK4) tegangan permukaan, dan (LK5) gejala kapilaritas. Siswa yang mengikuti 

pembelajaran fisika dengan pendekatan konseptual interaktif memiliki kemampuan 

penguasaan konsep tekanan hidrostatis dan gejala kapilaritas lebih baik dari siswa yang 

mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan konvensional.  

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang berurutan memungkinkan 

terjadi kenaikan rata-rata persentase N-gain meskipun terdapat beberapa keadaan yang 

terjadi sebaliknya. Keadaan pola penguasaan konsep siswa yang berlawanan untuk 

beberapa kriteria tersebut menunjukkan bahwa: tidak dapat dijamin siswa dapat menguasai 

konsep tertentu tertentu dengan lebih baik jika konsep tersebut dituntut untuk dikuasai pada 

berbagai kegiatan pembelajaran secara berurutan. Tsaparlis dan Zoller (2003: 55)  

menyatakan dalam studi pembelajaran kimia bahwa pola kinerja siswa pada kemampuan 
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kognitif tingkat rendah (Lower-Order Cognitive Skill /LOCS) yang tinggi tidak menjamin 

tingginya penguasaan kemampuan kognitif tingkat tinggi (Higher-Order Cognitive Skill 

/HOCS). 

       Analisis data tes akhir dan <g> kedua kelas dilakukan untuk melihat sejauh mana 

peningkatan penguasaan konsep kedua kelas. Dari hasil analisis diperoleh bahwa gain yang 

dinormalisasi penguasaan konsep kelas eksperimen (0,47) lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol (0,19). Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran konseptual interaktif 

yang direncanakan dan dilakukan dengan baik dapat lebih meningkatkan penguasaan 

konsep siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

c.    Kemampuan Siswa dalam Komunikasi secara Tertulis  

Siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan konseptual interaktif 

memiliki kemampuan komunikasi melalui gambar , tabel , atau grafik  lebih baik dari siswa 

yang mengikuti pembelajaran fisika dengan pendekatan konvensional. Kemampuan 

komunikasi yang meningkat ini sangat terkait dengan peningkatan penguasaan konsep. 

Pencapaian tersebut secara sederhana dapat dipandang sebagai pencapaian saling terkait 

dan saling mendukung antara aspek yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Keterkaitan dimaksud karena kinerja dan berkomunikasi yang didominasi kegiatan motorik 

mendukung kegiatan proses belajar yaitu kemampuan kognitif. Jerome Hartigan (dalam 

Dryden dan Jeannette, 2000: 239), mengatakan pembelajaran motorik secara fisik 

membentuk dasar-dasar untuk segala proses belajar termasuk membaca, menulis, 

aritmetika, dan musik. Tanpa pembelajaran motorik, otak tidak akan berkembang. 

Selanjutnya ditegaskan bahwa pola gerakan tertentu dapat mengkaitkan seluruh bagian 

otak. 

Faktor lain yang mengakibatkan korelasi antara kemampuan kognitif dan 

kemampuan komunikasi yaitu tingkat perkembangan kognitif siswa yang telah mencapai 

tahap perkembangan periode operasional konkrit maupun operasional formal menurut teori 

perkembangan kognitif Piaget. Siswa dapat mengungkapkan objek konkrit maupun abstrak, 

serta menggunakan tindakan mental dalam bentuk pernyataan verbal, visual atau logika 

(Miller, 1989: 46). 

Pembelajaran konseptual interaktif dapat dikatakan efektif dalam mengupayakan 

peningkatan penguasaan konsep dan kemampuan komunikasi tertulis siswa. 
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c.  Tanggapan Guru dan Siswa Terhadap Penggunaan Pendekatan      Pembelajaran 

Konseptual Interaktif Pada Topik Fluida Statis 

Berdasarkan sebaran angket yang diberikan kepada guru, diketahui bahwa guru 

memberikan tanggapan baik (setuju) bahkan Sangat setuju terhadap pembelajaran 

konseptual interaktif. Penggunaan pendekatan pembelajaran konseptual interaktif 

menjadikan pembelajaran lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran 

serta dapat meningkatkan penguasaan konsep, dan kemampuan berkomunikasi siswa. 

Berdasarkan sebaran angket yang diberikan kepada siswa, diketahui bahwa 

indikator yang menunjukkan  perasaan senang terhadap pendekatan pembelajaran 

konseptual interaktif, karena memberi kesempatan pada mereka untuk belajar lebih mandiri 

serta dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi , terbukti dengan kesungguhan siswa 

mengerjakan soal yang diberikan melalui ALPS  semuanya menunjukkan prosentase yang 

tinggi. 

Tanggapan baik yang dikemukakan oleh guru dan siswa disebabkan karena terbukti 

bahwa penggunaan pendekatan konseptual interaktif  dapat meningkatkan kemampuan 

berkomuanikasi terlihat dari naiknya skor perolehan masing-masing kelompok untuk tiap 

pertemuan. Hal ini membuktikan bahwa semua tahapan pembelajaran pada konseptual 

interaktif sangat berperan mengoptimalkan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Kesimpulan 

 Peningkatan penguasaan konsep siswa dengan pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif (0,47) secara signifikan lebih tinggi  dibandingkan peningkatan penguasaan konsep 

siswa dengan pembelajaran konvensional (0,19). Rata- rata tertinggi untuk kemampuan 

berkomunikasi kelas eksperimen sebesar 0,97 pada media komunikasi melalui grafik, dan 

terendah sebesar 0,79 pada media komunikasi melalui tabel.. Dengan demikian penerapan 

pendekatan pembelajaran konseptual interaktif dapat lebih meningkatkan penguasan 

konsep dan keampuan berkomunikasi pada materi fluida statis dibanding dengan 

pembelajaran konvensional.Tanggapan guru dan siswa sebagian besar setuju  terhadap 

penerapan pendekatan pembelajaran konseptual interaktif, dan berharap penggunaannya 

pada materi fisika yang lain.  
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Interactive Flash Modeling (IFM) Usage To Reduce Misconception In Dynamic 

Electrical And To Improve The Students’s Learning Attitude  
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Abstract :Physics is one part of the inseparable from science and give contribution towards 

technology development. But practically physics is assumed difficult and boring because 

found concepts has abstract. Interactive Flash Modeling (IFM) usage has several 

advantages in change dynamic electricity concepts has abstract are more real. This 

research is quasi-experimental with subjects in one of the junior high schools in Kudus, 

Central Java. This research conducted to know effectiveness IFM in improving the 

achievement concept and the learning attitude of students. Research data were collected by 

using a concept mastery pretest and post-test, and a questionnaire. Data analysis was 

conducted by using t-test and normalized gain scores. Result of research show that the 

instruction using Interactive Flash Modeling (IFM) is usefully, effective to enhance the 

physics concept mastery in dynamic electrical and to improve the learning attitude of 

students. Our findings strongly support that Interactive Flash Modeling (IFM) may be used as 

an alternative instructional tool, in order to help students enhance their cognitive constraints 

and develop functional understanding of science. 

Keywords:  Interactive Flash Modeling (IFM), dynamic electrical concept mastery, learning  

                    Attitude 

 

Pendahuluan 

Fisika adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sains dan sekaligus 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi. Tetapi pada kenyataannya fisika 

masih kurang disenangi bahkan dianggap sulit dan membosankan. Ada beberapa alasan 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan mempelajari fisika diantaranya, konsep-

konsep yang bersifat abstrak dan sulit diamati banyak ditemukan dalam pembelajaran fisika 

misalnya, terjadinya muatan listrik pada suatu benda, penggambaran aliran arus dan aliran 

muatan. ―Pada dasarnya anak belajar melalui hal-hal yang kongkrit. Untuk memahami suatu 

konsep yang abstrak anak memerlukan benda-benda yang kongkrit (riil) sebagai perantara, 

visualisasi atau modelling‖ (Mulyati Arifin, dkk, 2000). Seorang guru harus sadar betul 

bahwa proses komunikasi tidak selalu berjalan lancar, bahkan proses komunikasi dapat 

menimbulkan kebingungan, salah pengertian bahkan menimbulkan salah konsep. Untuk 

mengatasi kesulitan tersebut, perlu adanya media pembelajaran sebagai bentuk 

penyederhanaan, pemodelan (modeling) dari konsep-konsep yang abstrak, sehingga 
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konsep yang disajikan lebih nyata dan dapat teramati. Media komputer merupakan suatu 

media yang dapat digunakan untuk mengevaluasi materi atau konsep yang abstrak.  

Menurut teori-teori Gestalt-field (Dahar, 1996), belajar merupakan suatu proses 

perolehan atau perubahan terhadap pengertian-pengertian yang mendalam (insights), 

pandangan-pandangan (outlooks), harapan-harapan, atau pola-pola berpikir. Dalam proses 

perolehan atau perubahan terhadap pengertian-pengertian yang mendalam (insights) 

diperlukan suatu alat pendidikan ataupun media pembelajaran. Dengan bantuan media 

dapat diajarkan cara-cara mencari informasi baru, menyeleksinya dan kemudian 

mengolahnya, sehingga terdapat jawaban terhadap suatu pertanyaan. 

Hamalik (1986) dalam Azhar Arsyad (2002) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.  

Lee, Nicoll, dan Brooks (2005) dalam penelitiannya tentang ‖Perbandingan 

Pembelajaran Berbasis Web secara Inkuiri dan Contoh Kerja dengan Menggunakan 

Physlets‖,  menemukan bahwa siswa merasa tertolong dengan penggunaan media interaktif 

jenis Physlets, dalam hal memvisualisasikan konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi 

lebih konkret.  

Sekarang banyak sekali aplikasi ICT yang tersedia, untuk menstimulus keaktifan 

siswa dan memberikan keuntungan kerja di bawah kondisi yang sangat sulit, hemat biaya 

dan waktu untuk digunakan dalam kelas atau bahkan laboratorium fisika. Istilah yang sering 

digunakan dalam kegiatan belajar dengan komputer (ICT) antara lain CAI (Computer 

Assisted Instructional) dan CMI (Computer Managed Instructional). 

CAI yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk 

menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan dan mengetes kemajuan belajar siswa. 

CAI ini dapat juga dipakai sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas. Juga 

bermacam-macam bentuknya bergantung kecakapan pendesain dan pengembang 

pembelajarannya, bisa berbentuk permainan (games), mengajarkan konsep-konsep abstrak 

yang kemudian dikonkritkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan, sedangkan 

CMI digunakan sebagai pembantu pengajar menjalankan fungsi administratif yang 

meningkat, seperti rekapitulasi data prestasi siswa, database buku/e-library, kegiatan 
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administratif sekolah seperti pencatatan pembayaran, kuitansi. pada saat ini CMI dan CAI 

bersamaan fungsinya dan kegiatannya seperti pada e-Learning, yaitu urusan administrasi 

dan kegiatan belajar mengajar sudah masuk dalam satu sistem.  Penggunaan aplikasi CAI 

telah dikembangkan menjadi kajian baru pada pengajaran fisika. Sejak saat itu secara 

radikal mengubah kerangka pengajaran fisika yang sedang dipahami dan diterapkan. 

Dalam penelitian ini dipilih konsep Listrik Dinamis karena konsep ini memiliki banyak 

konsep-konsep yang bersifat abstrak bagi siswa SMP, misalnya: konsep penggambaran 

aliran arus dan aliran muatan, Hukum Ohm dan Hukum Kirchoof. Penggunaan Interactive 

Flash Modelling (IFM) mempunyai beberapa kelebihan dalam merubah konsep-konsep 

Listrik Dinamis yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret, sehingga penguasaan konsep 

siswa menjadi lebih baik. 

Kajian Teoritis 

Ariesto Hadi Sutopo (2003:7) menjelaskan bahwa media interaktif adalah media 

dengan user dapat bertanya dan mendapatkan jawaban serta memilih tampilan program 

(display) yang akan dikerjakan selanjutnya. Sehingga user dapat memprogram komputer 

untuk mengerjakan fungsi selanjutnya dalam banyak aplikasi. 

Komputer sebagai media pembelajaran jenis audio visual, diharapkan dapat 

melakukan pembelajaran menjadi lebih efektif. Komputer yang menggunakan media 

interaktif mulai mendapat perhatian pada saat digunakan untuk pelatihan atau pendidikan 

dari satu keadaan ke keadaan lain dari siswa. Tampilan media dapat menggunakan 

beberapa macam yaitu teks, chart, audio, video, animasi, simulasi, atau foto. Bila tampilan 

tersebut digabungkan secara interaktif, maka menghasilkan suatu media pembelajaran yang 

efektif. 

Sehingga, media interaktif adalah suatu teknik yang menggabungkan data, teks, 

gambar, grafik, animasi, bunyi dan video. Secara umum, media interaktif merupakan 

perantara dalam pembelajaran yang mengkombinasikan teks, video, suara dan animasi 

dalam sebuah perangkat lunak komputer yang interaktif. 

Pengembangan Interactive Flash Modelling (IFM) pada konsep Listrik Dinamis, 

meliputi konsep Arus Listrik, tegangan Listrik, Hukum Ohm, Hukum Kirchoof dan hambatan 

jenis bahan. Interactive Flash Modelling (IFM)  dikembangkan menggunakan software umum 

berupa Macromedia Flash. Interactive Flash Modelling (IFM) memberikan tampilan materi 
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subyek Listrik Dinamis dan tampilan simulasi interaktifnya. Interactive Flash Modelling (IFM) 

menampilkan menu utama, di mana siswa dapat memilih materi (konsep) dan latihan soal 

yang tersedia. Materi (konsep) yang ditampilkan, dapat langsung dipilih sesuai dengan 

urutan sub-materinya. Setiap pilihan konsep, di dalamnya tersedia deskripsi mengenai 

materi subyeknya dan animasi konsepnya. Urutan materi sesuai dengan silabus yang 

diinginkan merupakan penawaran bagi siswa untuk diikuti dan langkah selanjutnya untuk 

melanjutkan ke latihan soal. Pada dasarnya siswa dapat melakukan sesuai dengan yang 

diinginkan, akan tetapi urutan tersebut membantu siswa agar semua langkah dalam materi 

dapat diikuti. 

Interactive Flash Modelling (IFM) ini menampilkan objek-ebjek yang abstrak menjadi 

nyata dan tidak hanya membayangkan saja. Besaran-besaran fisika seperti Muatan Listrik, 

Arus Listrik, tegangan dapat diukur dalam bentuk simulasi digital, grafik dan format bar 

ketika simulasi dijalankan. 

   

Gambar 1. Tampilan menu Materi IFM dan menu Evaluasi IFM 

Simulasi Konsep dan fenomena fisika melalui simulasi Inteaktif menjadi effektif 

dalam mengajar pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena: 

1. Mendukung ruang pembelajaran yang kuat dalam mempelajari gejala-gejala fisika 

2. Mudah digunakan dan fleksibel 

3. Mudah diakses di lingkungan komputer 

Metode 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Interactive Flash Modelling 

(IFM) dalam pembelajaran Listrik Dinamis pada siswa tingkat SMP, sehingga dapat 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

520 

 

diperoleh gambaran tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan penguasaan konsep dan 

perbaikan sikap belajar siswa. Di samping itu juga dapat diketahui tanggapan siswa 

terhadap penggunaan Interactive Flash Modelling (IFM). 

Permasalahan 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan Interactive 

Flash Modelling (IFM) dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep dan memperbaiki 

sikap belajar siswa dalam pembelajaran Listrik Dinamis di tingkat siswa SMP?‖ 

Subyek penelitian (Sampel) 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX salah satu SMP di 

Kabupaten Kudus. Dengan teknik sampel acak diambil dua kelas dari keenam kelas yang 

ada sebagai kelompok kontrol dan eksperimen. Banyaknya siswa yang terlibat dalam 

penelitian ini, untuk kelas eksperimen berjumlah 40 siswa dan kelas kontrol berjumlah 40 

siswa. Sehingga jumlah siswa seluruhnya yang dilibatkan dalam penelitian berjumlah 80 

siswa. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Quasi Experiment dengan desain penelitiannya 

menggunakan The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design (Fraenkel, 1993). 

Bentuk desainnya seperti pada Gambar 3.1.  

Kelompok Random Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen R O X1 O 

Kontrol R O X2 O 

   Gambar 2. Desain Penelitian The Randomized Pretest-Posttest Control Group  
                     Design 

 

Instrumen Penelitian 

Tes penguasaan konsep 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah tes tertulis untuk mengetahui 

hasil belajar kognitif konsep Listrik Dinamis. Tes yang digunakan pada penelitian ini 

berbentuk tes pilihan ganda (multiple choice) dengan empat alternatif jawaban.  
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Angket 

Penggunaan angket adalah untuk mengungkap respon siswa terhadap pembelajaran 

yang menggunakan Interactive Flash Modelling (IFM). Setiap siswa diminta untuk menjawab 

suatu pernyataan dengan jawaban yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), 

dan dan sangat tidak setuju (STS). Masing-masing jawaban dikaitkan dengan nilai,  SS = 4, 

S = 3, TS = 2, dan STS = 1 (Ruseffendi, 1998). Selain itu dirancang angket untuk 

mengetahui sikap belajar siswa yang disusun dalam bentuk pilihan ganda dan 

menggunakan skala Liekert 3, 2, dan 1. 

Analisis Data 

Manfaat keefektifan penggunaan Interactive Flash Modelling (IFM) dalam 

meningkatkan penguasaan konsep ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang 

dinormalisasi (N-gain), antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Gain yang 

dinormalisasi (N-gain) dapat dihitung dengan persamaan: (Hake, 1999) 

premaks

prepost

SS

SS
g  ... 1) 

Disini dijelaskan bahwa g adalah gain yang dinormalisasi (N-gain) dari kedua pendekatan, 

Smaks adalah skor maksimum (ideal) dari tes awal dan tes akhir, Spost adalah skor tes akhir, 

sedangkan Spre adalah skor tes awal. Tinggi rendahnya gain yang dinormalisasi (N-gain) 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) jika g  0,7, maka N-gain yang dihasilkan dalam 

kategori tinggi, (2) jika 0,7 > g    0,3, maka N-gain yang dihasilkan dalam kategori sedang, 

dan (3) jika g  < 0,3, maka N-gain yang dihasilkan dalam kategori rendah. 

Sikap belajar siswa diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari angket yang 

dibagikan kepada siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan Interactive Flash 

Modelling (IFM) selesai dilakukan. Angket yang diberikan kepada siswa, kemudian 

dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan kaidah skala Liekert dengan rentang skala 1 

sampai dengan 3. Artinya, sikap siswa cenderung lebih baik dari sebelum menggunakan 

Interactive Flash Modelling (IFM) dinyatakan dengan skala 3. Siswa yang merasa sikapnya 

masih sama saja atau tidak terdapat perubahan setelah menggunakan Interactive Flash 

Modelling (IFM) dinyatakan dengan skala 2. Siswa yang merasa sikapnya cenderung 

menurun atau lebih buruk dari sebelum menggunakan Interactive Flash Modelling (IFM) 

dinyatakan dengan skala 1. Jika rata-rata skor sikap belajar siswa di atas 2, maka dapat 
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diartikan siswa merasakan adanya perbaikan sikap belajar. Sedangkan, jika rata-rata skor 

sikap belajar siswa di bawah 2, maka dapat diartikan siswa merasakan adanya penurunan 

sikap belajar.  

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Belajar 

Gambar 3 menunjukkan rekapitulasi rata-rata skor hasil tes penguasaan konsep 

Listrik Dinamis untuk kelompok kontrol dan kelompok eksprimen. Rata-rata skor tes awal 

siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol relatif tidak berbeda. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa kelompok kontrol dan eksperimen memiliki tingkat penguasaan konsep awal 

Listrik Dinamis yang hampir sama. Skor rata-rata N-gain kelompok eksperimen sebesar 

63,54 %, termasuk kategori sedang. Sedangkan skor rata-rata N-gain kelompok kontrol 

sebesar 50,08 %, juga termasuk kategori sedang. Dari pengujian signifikansi perbedaan dua 

rata-rata, didapat bahwa secara signifikans skor rata-rata N-gain kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari skor rata-rata N-gain kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

Interactive Flash Modelling (IFM) dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep Listrik 

Dinamis siswa dibanding penggunaan model pembelajaran konvensional.  

 

 

Gambar 3. Perbandingan Skor Rerata Tes Awal, Tes Akhir, dan  
         % N-gain Penguasaan Konsep untuk Kedua Kelompok  
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Hasil Angket Sikap Belajar Siswa 

Gambar 4 menunjukkan bahwa sikap siswa rata-rata mengalami perbaikan dalam 

setiap indikator setelah melakukan pembelajaran dengan Menggunakan Interactive Flash 

Modelling (IFM). Perbaikan sikap belajar siswa yang paling tinggi terjadi pada indikator 

menyelesaikan soal-soal yang ada menunjukkan sikap keaktifan siswa dan berusaha 

memperhatikan pelajaran di kelas menunjukkan sikap perhatian, sedangkan yang terendah 

terjadi pada indikator semangat dalam memahami materi menunjukkan motivasi. Pada 

semua indikator cenderung lebih memperbaiki sikap belajar siswa dari sebelumnya.  

Perbaikan sikap belajar siswa terjadi untuk semua indikator. Hal ini sesuai dengan 

hasil temuan bahwa siswa merasa termotivasi dan senang setelah menggunakan Interactive 

Flash Modelling (IFM), sehingga sikap mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi 

dapat disimpulkan, selain meningkatkan penguasaan konsep, Penggunaan  Interactive 

Flash Modelling (IFM) juga dapat memperbaiki sikap belajar siswa. Temuan ini sesuai 

dengan yang diungkapkan Sutinah (2006) dan Jamaluddin (2007); bahwa pembelajaran 

dengan model Interaktif dalam pemanfaatan software dan internet dapat meningkatkan 

aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude) siswa. 

 

Gambar 4. Respons Siswa tentang Sikap Belajar untuk Setiap Indikator 

Keterangan: 

1. Menyelesaikan soal-soal yang ada (keaktifan siswa) 

2. Berusaha memahami teori yang diajarkan (memahami sendiri) 

3. Ketertarikan dengan materi fisika (pengulangan konsep) 

4. Semangat dalam memahami materi (motivasi) 
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5. Berusaha memperhatikan pelajaran di kelas (perhatian) 

Garis putus-putus (- - -) menunjukkan bahwa batas dimana sikap belajar siswa 

setelah menggunakan Interactive Flash Modelling (IFM)  masih sama saja dibanding 

dengan sebelum pembelajaran (model pembelajaran konvensional) 

Hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Interactive Flash Modeling 

(IFM) .  

Hasil analisis angket menunjukkan bahwa pemakaian program oleh siswa dirasakan 

mudah dan penggunaan bahasa Indonesia membuat siswa mudah memahami materi 

ditunjukkan dengan 78,2 % dan 94,9 %. Penggunaan Interactive Flash Modelling (IFM) 

membuat siswa tidak begitu bergantung kepada guru, karena guru berperan sebagai 

fasilitator ditunjukkan hanya 54,5 % yang masih membutuhkan bantuan guru. Simulasi yang 

terdapat dalam Interactive Flash Modelling (IFM) membantu siswa dalam memahami konsep 

yang diajarkan, ditunjukkan dengan 87,2 % siswa merespon simulasi mendukung konsep. 

Sebanyak 83,3 % siswa menjawab bahwa Interactive Flash Modelling (IFM) ini didesain 

interaktif. Semua aplikasi yang disediakan dari latihan soal, deskripsi materi, dan animasi 

konsep dapat diakses secara interaktif tanpa harus berurutan. Interactive Flash Modelling 

(IFM) dapat memotivasi siswa dalam belajar dengan dinyatakan sebanyak 82,1 % siswa 

menjawab termotivasi setelah belajar dengan menggunakan Interactive Flash Modelling 

(IFM).   

Kesimpulan  

 Dari hasil pengolahan dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa   

Penggunaan  Interactive Flash Modelling (IFM) secara signifikan dapat lebih meningkatkan 

penguasaan konsep Listrik Dinamis dibanding model pembelajaran konvensional. Selain itu, 

Penggunaan  Interactive Flash Modelling (IFM) pada konsep Listrik Dinamis juga dapat 

memperbaiki sikap belajar siswa. 
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Formal Common Sense Ability, And Area Of Education Of Family Related To Result Of 
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Abstract: This research aim to get information about (1) result of class student physics 
learning  SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 2007/2008, (2) formal 
common sense ability of class student X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa 
school year 2007/2008; (3) education area profile of class student family SMA Negeri 1 
Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 2007/2008; (4) does ability of formal 
contretemps has  positive influence significant to result of class student physics learning 
SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 2007/2008, (5) does education 
area of family has  positive influence significant to result of class student physics learning 
SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 2006/2007. Result of research 
indicates that: (1) result of class student physics learning SMA Negeri 1 Sungguminasa 
Kabupaten Gowa school year 2007/2008 included in medium category, (2) Formal common 
sense ability of class student SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 
2007/2008 included in formal initial katagori,(3) education area profile of class student family 
SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 2007/2008 indicating that most 
of student to have place of learning in house but doesn't be adequate; studying time in 
house around 3 hour (clock; old fellow have ever asked situation of learning, gives help in 
finalizing Iesson problems; gets commendatio from its (the old fellow if (when they obtain an 
achievement in school, situation of old fellow social status, that is generally stays at 
education level of minimum father passed SMA and minimum mother passed SMP, ( 4) 
formal common sense ability has  positive influence significant to result of class student 
physics learning X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 2007/2008, 
and ( 5) education area of family doesn't have  positive influence significant to result of class 
student physics learning SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa school year 
2007/2008. 
 
Keywords: Formal Education, Area Of Education of Family, result of physics  learning 
 
PENDAHULUAN 
 

Salah satu masalah dalam pembelajaran fisika di sekolah adalah rendahnya hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai akhir matapelajaran fisika bila dibanding 

dengan matapelajaran lainnya. Selain dari itu, penguasaan bahan ajar fisika oleh siswa 

belum sesuai dengan yang diharapkan (dalam Tawil,M, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa 

pengajaran fisika sekolah sampai saat ini umumnya kurang berhasil, sehingga dapat 

berakibat pada rendahnya hasil belajar fisika.  

Upaya untuk mengatasi rendahnya hasil belajar fisika telah dilakukan dengan 

pengalokasian materi pelajaran fisika pada kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan. 
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Pengalokasian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan taraf perkembangan 

intelektual siswa. Nur (1990:12) menyatakan bahwa teori perkembangan intelektual siswa 

harus sesuai dengan pengajaran fisika di sekolah. karena teori ini berhubungan dengan 

bagaimana siswa berpikir dan bagaimana perkembangan proses berpikir itu. Fisika sebagai 

salah mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan, dipandang memegang peranan yang 

sangat penting. Hal ini disebabkan karena fsika merupakan suatu sarana berpikir logis, 

berpikir abstrak, generalisasi, analitik, dan sistematis, sehingga tipe belajar apapun yang 

digunakan dalam belajar fisika selalu berhadapan dengan simbol-simbol dalam struktur 

fisika  dimana konsep-konsep yang terkandung dibalik simbol-simbol ini sangat penting di 

dalam membantu memanipulasi aturan-aturan yang beroperasi dalam struktur fisika 

(Wospakrik,1994:1&Surya,1997:1). Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Ausebel 

(dalam Abimanyu, 1987: 80) menekankan proses belajar akan terjadi bila anak didik telah 

memiliki kesiapan berupa kemampuan untuk menghubungkan konsep-konsep lama dengan 

konsep-konsep yang baru. Kemampuan seperti ini berhubungan erat dengan kemampuan 

penalaran formal.     

Pengkajian tentang faktor-faktor penyebab kesulitan siswa yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar fisika, merupakan suatu langkah awal. Selanjutnya dapat ditentukan 

langkah-langkah yang tepat dalam usaha meningkatkan prestasi belajar fisika. 

Nur (2006:5) menyatakan  bahwa kemungkinan penyebab kesulitan siswa belajar 

fisika dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor itu adalah bersumber dari diri siswa sendiri 

dan dari luar siswa. Faktor dari siswa adalah sikap, perkembangan kognitif, gaya kognitif, 

dan kemampuan penalaran formal. Sedang dari luar diri siswa adalah pendekatan atau 

metode mengajar, materi fisika, dan lingkungan sosial. 

Dalam kaitan dengan hal ini, walaupun banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar fisika di sekolah, namun penulis membatasi pada faktor yang berkaitan dengan 

siswa. Adapun faktor tersebut adalah kemampuan penalaran formal dan lingkungan 

pendidikan keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa kela X di SMA Negeri 1 

Sungguminasa Kabupaten Gowa.  

Perumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang  yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) seberapa besar hasil belajar fisika 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008?, 

(2) seberapa besar tingkat kemampuan penalaran formal siswa SMA Negeri 1 

Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 ?, (3) bagaimana profil 
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lingkungan pendidikan keluarga siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa tahun ajaran 2007/2008?, (4) apakah kemampuan penalaran formal mempunyai 

pengaruh positip yang signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 

1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008?, dan (5) apakah 

lingkungan pendidikan keluarga mempunyai pengaruh positip yang signifikan terhadap 

hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun 

ajaran 2007/2008 ? 

Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas masalah-

masalah penelitian yang telah dirumuskan. Secara rinci tujuan tersebut adalah untuk 

mendapatkan informasi yang akurat tentang : (1) hasil belajar fisika siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa, (2) tingkat penalaran formal siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008, (3) profil 

lingkungan pendidikan keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 

1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008, (4) pengaruh penalaran 

formal terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008, (5) pengaruh lingkungan pendidikan 

keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 

 Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri 

individu. Hudoyo (1988:1)  mengemukakan bahwa pengetahuan, keterampil-an, 

kebiasaan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang 

akibat aktivitas belajar. Karena itu, seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan 

bahwa dalam diri orang itu terjadi suatu proses yang mengakibatkan perubahan tingkah 

laku. 

 Sudjana (1996:2) mengemukakan bahwa  belajar suatu perubahan yang relatif 

permanen dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktik atau 

latihan. Sedang menurut Slameto (1991:2) bahwa belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya . 

 Dari beberapa definisi tentang belajar seperti yang telah dikemukakan, maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh 
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individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sifatnya relatif 

permanen. 

 Dengan demikian, perubahan tingkah laku yang berlaku dalam waktu  yang relatif 

lama itu disertai usaha, sehingga orang itu dari tidak mampu mengerjakan sesuatu 

menjadi mampu mengerjakannya. Misalnya setelah belajar fisika siswa mampu 

mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan fisika, di mana sebelumnya tidak 

mampu melakukannya. Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu 

merupakan proses belajar, sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 

belajar. 

 Hasil belajar siswa merupakan suatu keberhasilan siswa yang diperoleh dari hasil 

belajarnya. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seorang siswa di dalam suatu mata 

pelajaran, maka akan dilakukan pengukuran atau evaluasi. 

 Hasil yang dicapai oleh setiap siswa dalam suatu mata pelajaran belum tentu sama hal 

ini mungkin saja disebabkan karena keadaan dan cara belajar seseorang yang berbeda.  

Worth &  Muguis (dalam Abdullah, 1979 : 2) mengemukakan bahwa : ― Hasil belajar adalah 

kecakapan nyata yang dapat diukur langsung dengan suatu alat dalam hal ini adalah tes. ―  

 Menurut Anderson dan Krathwol (dalam Ibrahim, 2005: 8) hasil belajar peserta didik 

ditunjukkan oleh penguasaan tiga kompetensi yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotor. Dalam ranah kognitif meliputi kemampuan peserta didik dalam (1) 

memahami, (2) memahami, (3) menerapkan, (4) menganalisis, (5) mengevaluasi, dan (7) 

kreativitas. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, derajat penerimaan atau penolakan suatu 

obyek. Sedangkan dalam ranah psikomotor berkaitan dengan gerak fisik (keterampilan) 

peserta didik. 

Kemampuan Penalaran Formal  

 Nur (1991:10), mengemukakan bahwa ada lima operasi penalaran , yaitu : 

Penalaran Proporsional. Nur (1991 : 5) mendefinisikan penalaran proporsional sebagai 

suatu struktur kualitatif yang memungkinkan pemahaman sistem-sistem fisik kompleks yang 

mengandung banyak faktor. Sebagai contoh pemahaman sistem fisik kompleks adalah 

pemahaman yang berkaitan dengan proporsional dan ratio. Nickerson ( dalam Nur, 1991 : 5) 

mengemukakan bahwa anak yang mampu menalar proporsional dapat mengembangkan 
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hubungan proporsional antara berat dan volume, mentransfer penalaran proporsional dari 

dua dimensi ke tiga dimensi, menggunakan penalaran proporsional untuk menaksir ukuran 

suatu proporsional suatu populasi yang tidak diketahui.  

Pengontrolan Variabel. Perkembangan kemampuan pengontrolan variabel merupakan 

indeks perkembangan intelektual (Nur,1991:6). Hudoyo (1988:91) mengemukakan bahwa 

untuk memperjelas perbedaan-perbedaan yang ada antara tahap-tahap berpikir operasi 

formal dengan tahap berpikir sebelumnya, perhatikan eksperimen berikut. 

 Anak-anak diberi suatu pendulum dan diberitahukan bagaimana memperpanjang 

talinya, bagaimana membuat beban lebih berat, bagaimana melepaskan beban dari 

bermacam-macam ketinggian dan bagaimana mendorongnya  dengan berbagai gaya. Anak 

diminta untuk menentukan yang mana dari empat faktor, tersendiri atau dengan kombinasi, 

mempengaruhi kecepatan mengayunnya pendulum tersebut. 

 Dengan demikian, siswa yang tergolong dalam operasi formal, pada saat melakukan 

eksperimen harus dapat mengontrol seluruh variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

respon dan hanya mengubah satu variabel pada saat sebagai variabel manipulasi untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel manipulasi terhadap variabel respon. 

Penalaran Probabilistik. Nur (1991: 16) mengemukakan bahwa  penalaran probabilistik 

terjadi pada saat seorang menggunakan informasi untuk memutuskan apakah kesimpulan 

berkemungkinan benar atau berkemungkinan tidak benar. Perkembangan penalaran ini 

dimulai dari perkembangan ide peluang. Dengan demikian, konsep probabilitas harus 

sepenuhnya dikuasai oleh siswa yang telah berada pada tahap operasional, yang ditandai 

dengan dapatnya membedakan hal-hal yang pasti terjadi dan hal-hal yang memiliki 

kemungkinan terjadi dari perhitungan peluang. 

Penalaran Korelasional. Lawson (dalam Nur,1991:7) menyatakan bahwa penalaran 

korelasional didefinisikan sebagai pola berpikir yang digunakan seorang anak untuk 

menentukan kuatnya hubungan timbal-balik atau hubungan terbalik antara variabel. Dengan 

demikian, seseorang yang tergolong dalam operasi formal akan dapat mengidentifikasikan 

apakah terdapat hubungan antara variabel yang ditinjau dengan variabel lainnya. Penalaran 

korelasional melibatkan pengidentifikasian dan pengverifikasian hubungan antara variabel. 

Penalaran Kombinatorial. Menurut  Roadrangka (dalam Nur,1991:7) menyatakan bahwa 

penalaran kombinatorial adalah kemampuan untuk mempertimbangkan seluruh alternatif 
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yang mungkin pada suatu situasi tertentu. Individu operasi formal pada saat memecahkan 

suatu masalah akan menggunakan seluruh kombinasi atau faktor yang mungkin yang ada 

kaitannya dengan masalah tersebut. Dengan demikian siswa yang tergolong dalam operasi 

formal bila dihadapakan pada suatu masalah maka akan mampu menyusun seluruh 

kemungkinan yang mungkin dari semua variabel yang disediakan 

Hipotesis Penelitian 

 Bertitik tolak  dari kajian teori tersebut, maka peneliti mencoba mengemukakan 

hipotesis, sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh positip yang signifikan kemampuan 

penalaran formal terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008, dan (2) tidak terdapat pengaruh positip yang 

signifikan lingkungan pendidikan keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008. Dalam hal ini akan 

hipotesis pertama dan hipotesis kedua diuji kebenaran  hipotesis sepihak dinyatakan 

sebagai  

    H1 : 1  0   H0 : 1  0 

Metode Penelitian 

Variabel  

        Penelitian ini mengenal tiga macam variabel yaitu : (1) penalaran formal  sebagai 

variabel bebas, (2) lingkungan pendidikan keluarga sebagai variabel bebas, dan (3) hasil 

belajar fisika sebagai variabel terikat. 

Definisi Operasional Variabel 

        Untuk memberikan arah yang jelas dan menghindari salah pengertian terhadap 

variabel dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan atau definisi operasional, (3) 

Lingkungan pendidikan keluarga  adalah skor yang diperoleh siswa melalui pengisian 

angket lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan pendidikan keluarga yang diukur 

mencakup keberadaan ruang belajar di rumah, langganan surat kabar, keberadaan 

buku pengetahuan, keteraturan belajar, pengawasan orang tua terhadap kegiatan 

belajar, bantuan langsung orang tua terhadap pelajaran, pujian atau hadiah dari orang 

tua terhadap prestasi anak, dan tingkat pendidikan orangtua (ayah dan ibu).  

Populasi dan Sampel Penelitian. 
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 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  SMA Negeri 1 

Sungguminasa tahun ajaran 2007/2008. Sedangkan sampel penelitiannya  berjumlah 

100 siswa yang dipilih secara random sampling.  

Instrumen Penelitian 

 Terdapat 3 (tiga) macam instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yakni : 

tes hasil belajar fisika, tes kemampuan penalaran formal, dan angket lingkungan 

pendidikan keluarga. 

Teknik Pengolahan Data Penelitian 

 Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan dua teknik  

statistik, yaitu (1) statistik deskriptif dan (2) statistik inferensial. Statistik deskriptif yang 

digunakan ialah tabel frekuensi kumulatif, prosentase, rata-rata dan standar deviasi, 

modus, median yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan karakteristik distribusi skor 

responden penelitian untuk masing-masing variabel. Analisis data secara deskriptif 

dengan menggunakan program SPSS yang analisis datanya dilakukan di Pusat Analisis 

Data Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Makassar. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 (1) Skor rata-rata  hasil belajar fisika siswa  kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 adalah sebesar 60,50. Skor rata-rata tersebut 

berada dalam kategori sedang, (2) Skor rata-rata  kemampuan penalaran formal siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 adalah 

sebesar  4,5 dari skor ideal 10 dan tidak terlalu jauh bedanya dengan skor median 

sebesar 4,00 dan skor modus 4,00. Skor rata-rata tersebut berada dalam kategori 

kemampuan tahap awal formal, (3) Profil lingkungan pendidikan keluarga siswa SMA 

Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa mempunyai tempat belajar di rumah tetapi tidak memadai; waktu 

belajar di rumah sekitar 3 jam per hari; orang tua pernah menanyakan keadaan belajar, 

memberi bantuan dalam menyelesaikan permasalahan pelajaran; mendapatkan 

hadiah/pujian dari orang tuanya bila mereka memperoleh suatu prestasi di sekolah, 

keadaan status sosial orang tua, yaitu umumnya berada pada tingkat pendidikan ayah 

minimal lulus SMA dan ibu minimal lulus SMP. 
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 Berdasarkan hasil analisis varians dapat dilakukan pengujian hipotesis penelitian 

sebagai berikut : (1) Nilai probabilitas uji yang berkenaan dengan kemampuan penalaran 

formal adalah  p   = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penalaran formal 

mempunyai pengaruh positip yang signifikan terhadap variabel hasil belajar fisika, (2) Total 

variansi hasil belajar fisika ditentukan oleh kemampuan penalaran formal sebesar 70,4 

persen,  (3) Kemampuan penalaran formal berkorelasi tinggi terhadap hasil belajar fisika , 

sebesar x = 0,80., (3) Nilai probalitas uji berkenan dengan lingkungan pendidikan keluarga 

adalah    p >  = 0,05.  

 Kemampuan penalaran formal siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 pada umumnya masih berada pada tahap 

awal formal. Hal ini berarti adanya ketidaksesuaian antara usia dengan kemampuan 

perkembangan anak, khususnya kemampuan penalaran formal mereka. Oleh karena 

berdasarkan teori dari Piaget tentang perkembangan mental anak dikatakan bahwa 

dalam tahap operasi formal sudah dapat dilakukan anak berusia 12-14 tahun. Pada fase 

ini, pola pikir anak menjadi sistimatik, dan meliputi proses-proses yang kompleks. 

Keterlambatan ini menurut peneliti merupakan juga salah satu faktor penyebab 

sehingga hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa tahun ajaran 2007/2008 masih rendah. Hal ini dibuktikan bahwa total variansi 

hasil belajar fisika ditentukan oleh kemampuan penalaran formal sebesar 70,4  persen, 

artinya apabila kemampuan penalaran formal dapat ditingkatkan sampai 100 persen, 

maka diharapkan terjadi peningkatan hasil belajar fisika kelas X SMA Negeri 1 

Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 sebesar 70,4 persen. 

  Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positip  yang 

signifikan lingkungan pendidikan keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa SMA 

Negeri 1 Sungguminasa kemungkinan dikarenakan bahwa sebagian besar orang tua 

berpendapat bahwa kebutuhan keluarga masilh lebih penting daripada kebutuhan biaya 

sekolah anaknya, ruang belajar di rumah, berlangganan surat kabar, ketersediaan buku 

pengetahuan, keteraturan belajar, pengawasan orang tua terhadap kegiatan belajar, 

bantuan langsung orang tua terhadap pelajaran, serta kurangnya penguatan positip, 

seperti pujian atau hadiah dari orang tua terhadap prestasi anak.  
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SIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

Simpulan 

         Berdasarkan dari hasil penelitian, baik dengan menggunakan statistik deskriptif 

maupun statistik inferensial, dapat disimpukan bahwa pada umumnya siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2007/2008 hasil belajar fisikinya 

masih tergolong sedang, dan dalam kemampuan penalaran formalnya masih berada pada 

tahap awal formal, dilain pihak  seharusnya mereka sudah termasuk dalam tahap formal. 

Demikian pula siswa perlu diberikan latihan-latihan soal fisika  yang berhubungan dengan 

kemampuan  formal, karena kemampuan tersebut secara signifikan  berpengaruh  positip 

terhadap hasil belajar fisika. Sedangkan lingkungan pendidikan keluarga tidak mempunyai 

pengaruh positip yang signifikan terhadap hasil belajar fisika. 

Saran-Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, 

maka untuk meningkatkan hasil belajar fisika di SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa diajukan saran-saran sebagai berikut. (1) Siswa kelas X  SMA Negeri 1 

Sungguminasa Kabupaten Gowa, agar lebih giat belajar fisika diluar jam pelajaran di 

sekolah, mengingat keterbatasan waktu, perhatian yang dimiliki guru untuk memberikan 

semua konsep fisika yang harus dikuasai. (2)Guru-guru bidang studi fisika di dalam 

mengelola proses belajar mengajar hendaknya  memeberikan latihan-latihan soal fisika yang 

dapat mengembangkan daya nalar siswa secara bertahap dan berkesinambungan. 
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Abstract : This study aim is to analyze  student  representational competence on concepts 

of electrostatics topic. In this study we used descriptive method. Subject of this study is the 

students in first-year course who enrolled in Basic Physics course at physics education 

department in one of Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) in South Sumatera 

province. Research result showed that students‘ skill in using multiple representations were 

not consistent in each concept. It was caused by the students understanding was not 

complete for each concept. Students showed much greater performance on electric field 

concept with mathematical representation format. Also, we observed that students 

representational competence tied to both problem representational format and instructional 

environment.  

Keywords: Representational Competence, Multiple Representation, Electrostatics Concept 

 

Pendahuluan  

Keterampilan mahasiswa dalam menggunakan multirepresentasi adalah hal penting untuk 

diketahui, karena dapat menjadi evaluasi terhadap kinerja dosen (Erlich, 2002:25). Dari hasil 

evaluasi tersebut seorang dosen dapat merencanakan pendekatan pengajaran yang tepat. 

Seorang dosen seharusnya tidak menggunakan satu pendekatan saja dalam mengajar. 

Pendekatan yang bervariasi dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa fisika tingkat 

pertama (Linder, Duncan, & Ming, 2006). 

 Penelitian mengenai multirepresentasi dalam kaitannya dengan kemampuan 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika telah dilakukan diantaranya oleh 

Heuvelen & Xueli (2001), Harper (2006), Kohl & Noah (2005; 2006; 2007; 2008) dan Meltzer 

(2005).  Heuvelen & Xueli (2001) meneliti pendekatan multirepresentasi pada topik usaha-

energi dan menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut membantu mahasiswa dalam 

memahami konsep usaha-energi.  

 Harper (2006) menyoroti perbedaan perilaku mahasiswa yang terampil (expert) 

dengan mahasiswa yang kurang terampil (novice) dalam memecahkan masalah fisika. 

Mahasiswa yang terampil memandang pemecahan masalah sebagai suatu proses, 

sementara mahasiswa yang kurang terampil berpikir bahwa pemecahan masalah 

merupakan tugas mengingat kembali (recall task).  Mahasiswa yang terampil menggunakan 
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representasi non-matematik seperti grafik, bagan, dan diagram secara luas sementara 

mahasiswa yang kurang terampil cenderung kurang menggunakan representasi non 

matematik. Glaser & Rees, 1982; Larkin, 1983 (dalam Kohl, David, & Noah, 2007) juga 

menyimpulkan bahwa mahasiswa yang terampil cenderung menggunakan representasi non-

matematik, sementara mahasiswa yang kurang terampil cenderung langsung menggunakan 

representasi matematik.  

 Kohl dan Noah (2005) menyimpulkan bahwa keberhasilan mahasiswa dalam 

memecahkan masalah-masalah fisika dipengaruhi oleh format representasi masalah-

masalah itu. Selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan terhadap kemampuan representasi mahasiswa 

(Kohl dan Noah, 2006).  

 Selama ini pengajaran fisika lebih banyak menggunakan pendekatan matematik 

melalui pemberian contoh dan latihan soal. Lindenfeld (2002) menyatakan bahwa dosen 

terlalu banyak menghabiskan waktu untuk masalah matematika. Hasilnya memang 

mahasiswa cenderung mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan 

persamaan-persamaan matematik. Namun mahasiswa terjebak pada kebiasaan menghafal 

rumus-rumus fisika berbentuk persamaan matematik daripada memahami maknanya secara 

fisis.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan multirepresentasi mahasiswa 

calon guru fisika terhadap konsep-konsep pada topik elektrostatika. Adapun masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah,  ‖Bagaimana kompetensi multirepresentasi mahasiswa 

calon guru fisika pada topik elektrostatika?‖  

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk 

mengetahui kompetensi multirepresentasi mahasiswa diberi tes tertulis berbentuk esai. 

Tes diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran topik elektrostatika. Selain tes, peneliti 

juga melakukan wawancara terhadap mahasiswa. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

calon guru fisika salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di  

Sumatera Selatan. Subjek penelitian berjumlah 33 orang  dari satu kelas yang mengikuti 

mata kuliah Fisika Dasar II.  

Hasil Penelitian  
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Perbandingan Kompetensi Multirepresentasi Mahasiswa pada Masing-Masing Konsep   

Konsep-konsep pada topik elektrostatika yang diteliti dalam penelitian ini dan format 

representasinya dalam soal ditampilkan pada tabel 1.  

Tabel 1.  Konsep-Konsep dan Format Representasinya dalam Soal                (dalam 

Penelitian Ini) 

Konsep 

Representasi dalam Soal 

Verbal 
Gamba

r 
Grafik Matematik 

Muatan Listrik √ √  
Konduktor dan Isolator √ √ 
Dipol Listrik √ √ 
Gaya Listrik √ √ √ √ 
Medan Listrik √ √ √ √ 
Potensial Listrik √ √ √ √ 
Energi Potensial Listrik √  √ 

 

Hasil tes menunjukkan bahwa kompetensi representasi verbal mahasiswa lebih baik 

daripada representasi gambar terjadi pada konsep konduktor dan isolator, dipol listrik, 

medan listrik, dan konsep potensial listrik. Sementara pada konsep muatan listrik dan gaya 

listrik, kompetensi representasi gambar mahasiswa lebih baik daripada representasi verbal. 

Pada konsep gaya listrik skor tertinggi dicapai pada representasi gambar. Sementara pada 

konsep medan listrik skor tertinggi dicapai pada representasi matematik. Gambar 1 

menampilkan perolehan skor dari masing-masing konsep pada masing-masing representasi. 

Gambar 1. Skor untuk Representasi Verbal, Gambar, Grafik dan Matematik pada 

Konsep-Konsep Topik Elektrostatika.  
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 Dari semua konsep, skor tertinggi dicapai mahasiswa pada konsep gaya listrik 

dengan representasi gambar. Hal ini dikarenakan mahasiswa sudah terbiasa 

menggambarkan arah gaya pada muatan karena interaksinya dengan muatan lain. 

Mahasiswa memahami bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak, sehingga gayanya 

digambarkan saling berlawanan. Menggambarkan arah gaya yang bekerja pada muatan 

adalah bagian yang biasa mahasiswa lakukan ketika mereka memecahkan soal dengan 

pendekatan matematik.  

 Skor terendah terjadi  pada konsep energi potensial listrik dengan representasi 

matematik. Hal ini disebabkan mahasiswa tidak hafal rumus yang bisa dipakai untuk 

menyelesaikan soal pada representasi tersebut. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 

mahasiswa cenderung menghafalkan rumus-rumus matematik. Jika mahasiswa tidak hafal 

rumus yang dapat dipakai dalam menyelesaikan suatu soal maka mahasiswa tidak dapat 

menyelesaikannya dengan baik atau bahkan memutuskan untuk tidak menjawab soal 

tersebut. 

Tingkat Kesalahan Masing-Masing Representasi  

 Tingkat kesalahan pada masing-masing representasi untuk masing-masing konsep 

ditampilkan pada tabel 2. Tingkat kesalahan tertinggi terjadi pada representasi grafik, dan 

tingkat kesalahan terendah terjadi pada representasi matematik.   

Tabel 2.  Tingkat Kesalahan pada Masing-Masing Representasi untuk Masing-

Masing Konsep, dalam Persen. 

Konsep Verbal Gambar Grafik Matematik 

Muatan Listrik 84,8 66,7   

Konduktor dan Isolator 97 97 

Dipol Listrik 57,6 78,8 
Gaya Listrik 90,9 18,2 93,9 63,6 
Medan Listrik 51,5 72,7 100 30,3 
Potensial Listrik 51,5 93,9 93,9 54,5 
Energi Potensial Listrik 93,9   100 

Rata-Rata 75,3 71,2 95,9 62.1 

 

Pada konsep muatan listrik kesalahan lebih tinggi terjadi pada representasi verbal 

daripada representasi gambar. Pada konsep konduktor tidak ada perbedaan persentase 

kesalahan pada representasi verbal dan representasi gambar. Ketika mahasiswa tidak dapat 
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mendeskripsikan secara verbal, mahasiswa juga mengalami kesulitan 

merepresentasikannya dalam bentuk gambar.  

Pada konsep dipol listrik tingkat kesalahan pada representasi gambar lebih tinggi 

daripada tingkat kesalahan pada representasi verbal. Secara verbal, mahasiswa dapat 

mendeskripsikan konsep yang bersangkutan karena berkaitan dengan makna dari rumus 

matematik.  

Pada konsep gaya listrik tingkat kesalahan terendah terjadi pada representasi 

gambar, dan tingkat kesalahan tertinggi terjadi pada representasi grafik. Pada konsep 

medan listrik bahkan tingkat kesalahan untuk representasi grafik mencapai 100%, berbeda 

jauh dengan representasi matematik, yakni sebesar 30,3%. Namun pada konsep energi 

potensial listrik justru representasi matematik menunjukkan tingkat kesalahan paling tinggi 

sampai 100%. Tingkat kesalahan untuk representasi grafik dan gambar pada  konsep 

potensial listrik sama, jauh di atas tingkat kesalahan untuk representasi verbal dan 

matematik.  

Pembahasan  

1. Kesalahan-Kesalahan Umum  

Kesalahan-kesalahan umum yang sering dibuat mahasiswa dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:  

Konsep muatan listrik 

Kesalahan-kesalahan yang sering muncul adalah : 

i. secara verbal, mahasiswa dapat menyatakan bahwa suatu benda bermuatan netral, 

tetapi ketika menggambarkan muatan netral mahasiswa sering mengganggap tidak ada 

muatan sama sekali pada benda itu.  

ii. mahasiswa menyatakan atau menggambarkan bahwa dalam benda yang bermuatan 

positif berarti benda itu harus sama sekali tidak mengandung muatan negatif dan 

sebaliknya. 

iii. Mahasiswa mengatakan dan menggambarkan bahwa dalam proses pemuatan suatu 

benda, yang lebih mudah berpindah (bebas bergerak) adalah muatan positif daripada 

muatan negatif.  

Konsep konduktor dan isolator 
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Kesalahan yang paling banyak adalah mahasiswa menganggap bahwa pada bahan 

konduktor mengandung muatan yang berbeda jenis, sedangkan pada isolator hanya 

mengandung muatan sejenis. Ada pula yang berpendapat bahwa pada konduktor 

muatannya telah tersusun rapi, semua muatan positif dan semua muatan negatif terpisah 

pada dua sisi yang berbeda, sementara pada isolator muatan-muatan belum tersusun rapi 

(acak).  

Konsep dipol listrik 

Secara verbal mahasiswa dapat menyatakan bahwa besar gaya yang dialami 

sebuah muatan oleh ujung dipol tidak sama, bergantung pada jarak. Namun kesalahan yang 

paling sering muncul dalam representasi gambar adalah mahasiswa tidak dapat 

menunjukkan perbedaan besar gaya yang dialami oleh muatan dengan menggunakan 

vektor. Mayoritas mahasiswa hanya dapat menunjukkan arah gaya listrik, tetapi belum dapat 

merepresentasikan besar gaya dengan benar. 

Konsep gaya listrik 

Semua mahasiswa menganggap bahwa jika dua benda berbeda besar muatannya 

(tandanya sama) maka besar gaya listrik yang dialami kedua muatan juga berbeda. Mereka 

berpendapat bahwa muatan yang lebih besar akan mengerjakan gaya listrik yang juga lebih 

besar terhadap muatan yang lebih kecil, dan sebaliknya.   

Konsep medan listrik 

Mahasiswa kesulitan dalam menggambarkan model medan listrik menggunakan 

vektor. Mahasiswa dapat menggambarkan vektor medan mengarah keluar dari muatan 

positif dan mengarah masuk untuk muatan negatif. Namun mahasiswa tidak dapat 

merepresentasikan besar/kuat medan listrik di titik yang bersangkutan dengan panjang 

vektor yang sesuai.  

Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menggambar menggunakan vektor karena 

pemahaman mahasiswa terhadap vektor masih rendah. Hal ini sesuai dengan kesimpulan 

Kanim (dalam Flores, Kanim, dan Kautz, 2004) yang menyatakan bahwa mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam bernalar menggunakan gaya listrik total dan medan dari 

beberapa muatan sumber. Mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam menerapkan vektor 

gaya dan vektor medan dari distribusi muatan kontinu.  
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Konsep potensial listrik dan energi potensial listrik 

 Mahasiswa tidak menguasai konsep potensial listrik dan energi potensial listrik 

dengan baik. Hal ini tampak dari rendahnya skor pada kedua konsep ini. Sebenarnya soal 

representasi verbal pada kedua konsep ini hanya bersifat ingatan. Pada setiap representasi 

mahasiswa kebanyakan tidak menjawab. Pada representasi gambar, karena melibatkan 

vektor maka kesalahan yang muncul sama dengan pada konsep-konsep lain yang 

menggunakan vektor seperti telah dibahas di atas.  

Pada representasi grafik, sama untuk semua konsep, kesalahan yang sering dibuat 

mahasiswa adalah pada bentuk grafiknya. Kelemahan ini dikarenakan mahasiswa memang 

tidak terbiasa dengan representasi grafik. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

menggambarkan bentuk grafik sebagai bentuk fisik dari representasi matematik. Mahasiswa 

juga mengalami kebingungan dalam  menentukan variabel-variabel pada grafik. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Beichner (1994). Dari analisis proses pembelajaran diketahui 

bahwa pada topik elektrostatika dosen memang tidak pernah menggunakan representasi 

grafik.  

Kesimpulan  

1. Keterampilan mahasiswa dalam menggunakan multirepresentasi tidak sama dan tidak 

konsisten pada setiap konsep. Format representasi soal mempengaruhi kemampuan 

mahasiswa untuk meyelesaikan soal tersebut.  

2. Secara umum, pada representasi matematik mahasiswa paling sedikit mengalami 

kesalahan, yakni sebesar 62,1% dan pada representasi grafik mahasiswa paling besar 

mengalami kesalahan yakni sebesar 95,9%. Hal ini dikarenakan pada proses 

pembelajaran topik elektrostatik dosen lebih banyak menggunakan representasi 

matematik, dan tidak pernah menggunakan representasi grafik.  

3. Pada konsep medan listrik dengan representasi matematik mahasiswa menunjukkan 

kompetensi yang paling baik.   
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Tool Development Studies Simple Science of Goods Quality Used To Improve 
Elementary Science Learning  on the Remote Region in Donggala 

 
Muhammad Ali, Sahrul Saehana and Supriyatman 
Tadulako University 
 
Abstract :It has been developed simple science appliance from second goods as media 
study of class V SD science at purilieus region in donggala. The simple science appliance is 
used to explain expansion concept, hot transfer and pressure of liquid.  The goods which 
able to be exploited such as: slipper nip, ABC bottle, woods and plastic. This research use 
method research of development.  The student of class V SD in tanantovea is the subject of 
this research.  Development phase consist of phase of investigation of early, desain phase, 
realization phase, implementation phase.  The indicator of this research include: validity, 
practicality and effectiveness. The improvement of study results of student become key 
indicator in this research.  In the early of investigation shows low study result and 
enthusiasm of student.  After implementation of this methods the study result and 
enthusiasm of student higher than before. Then mean score at post test and pre test 
successively 9.50 and 13.00. According to the students that the applying this methods is 
very good (90%), the design of simple science appliance from seconds goods is very well of 
(80%) so that student can comprehend better concept. 
 
Keywords: simple science appliance,  seconds goods, purilieus region, result of study  

 

Pendahuluan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS kabupaten donggala (2008) bahwa sebagian 

besar (60%) sekolah dasar di kabupaten donggala berada pada daerah terpencil. Kategori 

daerah terpencil adalah sulit dijangkau oleh transportasi serta terbatasnya akses informasi.  

Berdasarkan hasil observasi diketahui masalah utama yang dihadapi dalam pembelajaran 

sains sekolah dasar pada daerah terpencil di kabupaten donggala adalah ketersediaan alat 

praktikum serta minimnya media pembelajaran sains[1]. Hal ini diperparah dengan kurangnya 

kreativitas guru dalam strategi/model pembelajaran di kelas. Bahkan pada beberapa daerah 

banyak guru mengajar dengan latar belakang pendidikan yang berbeda (mismatch). Di 

samping itu, kreativitas sangat rendah, bahan bacaan dan sumber informasi lainnya kurang. 

Peralatan laboratorium tidak  memadai serta kemampuan melakukan pengembangan 

laboratorium rendah[2].  

Ketidaktersediaan sarana pendukung pembelajaran ini tentunya dapat 

mengakibatkan menurunya minat siswa yang berdampak pada aspek psikologis seperti 

siswa menjadi kurang kreatif dan cenderung merasa bosan sehingga kurang memahami 

pelajaran. Dampak lain yang ikut dirasakan adalah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. 

Apalagi  saat ini telah  diterapkan  Kurikulum Terpadu Satuan Pendidikan (KTSP) yang  
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menekankan pada  inovasi dan kreatifitas yang tinggi baik dari pendidik maupun peserta 

didik. 

Berbagai kendala yang dikemukakan di atas berdampak pada rendahnya kualitas 

belajar siswa yang dapat dilihat dari data perolehan nilai. Data berikut menunjukan bahwa 

perolehan nilai UAN siswa sekolah dasar di Kabupaten Donggala dalam kurun waktu tahun 

2002 s.d. 2007[3].  

Tabel 1.  Nilai rata-rata UAN pada tahun 2002 s.d. 2007 

Tahun Ajaran  
Nilai Rata-Rata UAN  

SD SMP 

2001/2002 4,10 4,25 

2002/2003 4,15 3,95 

2003/2004 4,30 4,31 

2004/2005 4,32 5,64 

2005/2006 5,10 6,10 

2006/2007 4,50 6,00 

 

Berdasarkan masalah yang diungkapkan di atas,  maka dalam penelitian ini 

dilakukan pengembangan alat sains sederhana dengan menggunakan barang-barang bekas 

pakai untuk meningkatkan hasil belajar siswa di daerah terpencil di Kabupaten Donggala.    

Metode 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian pengembangan. 

Yang dikembangkan adalah alat sains sederhana dari barang-barang bekas dan perangkat 

pembelajarannya dalam model pembelajaran kooperatif sehingga dapat digunakan dalam 

pembelajaran fisika. Tahapan penelitian meliputi: studi pendahuluan, perencanaan, 

pengembangan dan sosialiasi.  Dalam tahap pengembangan dilakukan uji ahli dan 

pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran 

mengacu pada model Plomp[4]. Adapun kriteria kualitas perangkat pembelajaran sesuai 

model pembelajaran mengacu pada kriteria Nieven[5] pada pengembangan kurikulum. Uji 

coba terbatas dilakukan pada siswa kelas V SD pada daerah terpencil di Kecamatan 

Tanantovea Kabupaten Donggala, yaitu SDN 2 Wani,  SDN Muhammadiyah Wani dan SDN 

Nupabomba. Pemilihan sampel ini didasarkan pada kriteria bahwa ketiga sekolah tersebut 
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memiliki tingkat kualitas belajar yang rendah dan pengamatan di lapangan bahwa ketiganya 

tidak memiliki kelengkapan fasilitas praktikum sains.  

Hasil dan Diskusi  

Alat sains sederhana dalam penelitian ini dibuat dari barang-barang bekas pakai 

sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran sains[6].  Alat-alat tersebut tampak 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 1. Alat sains sederhana pada konsep pemuaian pada: (a) zat cair, (b) gas, (c) 

zat padat; konsep perpindahan panas secara: d) konduksi, e) konveksi,       f) 

radiasi; dan g) konsep tekanan pada zat cair 

Tabel berikut memperlihatkan daftar barang-barang bekas pakai yang dimanfaatkan pada 

desain alat di atas.  

Tabel 2. Barang-barang bekas pakai yang dimanfaatkan pada alat sains sederhana.  

No Alat Sains Barang-barang Bekas 

1 Pemuaian pada zat 
cair 

Botol ABC bekas, botol kratindaeng bekas, kaleng, 
sedotan minuman, sumbu kompor, spritus, dan pewarna 

2 Pemuaian pada gas Botol ABC bekas, botol kratindaeng bekas, kaleng,  
sumbu kompor, spritus, dan balon mainan  

3 Pemuaian pada zat 
padat 

Sedotan minuman, balok kayu, logam/kawat, tripleks, 
kertas mm 
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4 Perpindahan panas 
secara konduksi 

Botol kratindaeng bekas, spritus, sumbu kompor, 
sedotan minuman, balok kayu, logam/kawat, lilin 

5 Perpindahan panas 
secara konveksi 

Kaleng biskuit, potongan pipa, obat nyamuk, lilin, plastik  

6 Perpindahan panas 
secara radiasi  

Lampu bekas, selang, pewarna 

7 Tekanan pada zat 
cair  

Botol aqua bekas, sandal jepit bekas 

 

Hasil investigasi awal menunjukkan hasil belajar siswa yang rendah dan adanya 

keterbatasan media pembelajaran sains yang digunakan guru di kelas. Melalui pre test 

diketahui pula bahwa rerata nilai siswa sebesar 9,50.  

Pelaksanaan uji coba alat sains pada siswa kelas V di Kecamatan Tanantovea dapat 

dilihat melalui foto-foto berikut:  

 

Gambar 2. Pelaksanaan pembelajaran dengan alat sains sederhana pada sekolah dasar 

kelas V di Kecamatan Tanatovea Kabupaten Donggala.    

Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media alat sains sederhana 

kemudian siswa dievaluasi dengan menggunakan soal pilihan ganda.  Tabel berikut 

memperlihatkan hasil belajar siswa pada tiga SD di Kecamatan Tanatovea.  
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Tabel 3. Hasil evaluasi siswa pada kecamatan Tanantovea 

Sekolah  
Nilai 

SDN 2 
Wani 

SD 
Muhammadiyah 

SDN 
Nupabomba 

Maksimum 12.00 14.00 13.00 

Minimum 6.00 5.00 4.00 

Rata-rata 8.34 8.56 7.69 

Standar 
Deviasi  2.32 2.71 2.50 

 

Melalui angket dan hasil wawancara siswa mengemukakan bahwa penerapan 

pembelajaran sains dengan menggunakan alat sains sederhana sangat baik (90%).  Siswa 

juga mengungkapkan bahwa desain alat sains sederhana dari barang bekas baik (80%) 

sehingga siswa dapat memahami dengan baik konsep yang diajarkan. 

Setelah pelaksanaan uji coba terbatas kemudian dilakukan sosialisasi pembelajaran 

dengan menggunakan alat sains sederhana pada forum MGMP guru di Kecamatan 

Tanantovea. Pelaksanaan sosialisasi ini terdokumentasi melalui foto-foto berikut:  

 

Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi pembelajaran dengan alat sains sederhana pada 

Forum MGMP di Kecamatan Tanatovea Kabupaten Donggala.    

Melalui forum ini,  para guru mengungkapkan bahwa ketersediaan media 

pembelajaran sains di sekolahnya masih sangat kurang. Oleh karena itu, mereka sangat 

tertarik untuk memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media pembelajaran sains. 
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Penutup  

Telah dibuat alat sains sederhana dari barang-barang bekas. Barang-barang bekas 

yang dapat dimanfaatkan antara lain: sandal jepit bekas, botol minuman, tripleks, kaleng dan 

plastik.  Alat sains tersebut dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada konsep 

perpindahan panas, pemuaian dan tekanan pada zat cair. Hasil uji coba alat sains tersebut 

menunjukan terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang cukup signifikan setelah alat sains 

tersebut digunakan.   
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Abstract: This research is aimed at improving quality of students‘ learning process, 
achievement, scientific literacy, and respons toward STAD type cooperative learning models 
using Science Teaching Society (STS) based worksheet on the Fundamental Physics I. The 
kind of research was a class room action research.  The data were collected by observation, 
test and questionaire, and then analyzed by using descriptive statistics. The results showed 
that quality of students‘ learning process, achievement and scientific literacy are increased, 
on the other hand, their respons toward STAD type cooperative learning models is positive. 
 

Keywords: STAD type cooperative learning, learning process, scientific literacy  

 

Pendahuluan 

Dalam pelaksanaan perkuliahan Fisika Dasar di Jurusan Pendidikan Fisika, sejauh ini 

berbagai model pembelajaran inovatif sebenarnya sudah diterapkan oleh dosen, 

diantaranya melalui program-program hibah pengajaran. Walaupun demikian, capaian hasil 

belajar mahasiswa secara rata-rata masih kurang memuaskan, dimana baru sekitar 30 % 

mahasiswa yang mampu memperoleh nilai A dan B  dalam mata kuliah fisika dasar tahun 

akademik 2005/2006 (Dokumen nilai mahasiswa jurusan pendidikan fisika, 2005).  Hal ini 

memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mencari faktor-faktor penyebabnya.  

Hasil observasi yang peneliti lakukan berkaitan dengan perkuliahan Fisika Dasar 1 di 

Jurusan Pendidikan Fisika, menemukan bahwa: 

1. Pada perkuliahan fisika dasar 1 di jurusan pendidikan fisika, tampaknya metode 

pembelajaran yang digunakan dosen masih didominasi oleh metode ceramah dan 

hanya sekali-kali diterapkan metode diskusi kelompok. 

2. Dalam sistem evaluasi dosen masih kurang mengintensifkan penggunaan kuis, 

demikian pun cukup banyak dosen yang jarang mengembalikan hasil tes atau kuis 

kepada mahasiswa.  

3. Pembelajaran materi fisika dasar 1 masih sering terlepas dari permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran fisika dirasakan sebagai 
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beban yang harus diingat, dihafal dan dipahami, tetapi tidak dirasakan maknanya bagi 

kehidupan mereka sehari-hari.  

4. Penggunaan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) sebagai media pembelajaran masih 

belum banyak dilakukan.  

5. Dalam seting kelas, mahasiswa lebih banyak belajar dari teman yang satu ke yang lain 

daripada dosennya. Model pembelajaran dengan pendekatan kooperatif 

memanfaatkan kecenderungan mahasiswa untuk berinteraksi dan memiliki dampak 

positif terhadap mahasiswa yang rendah hasil belajarnya (Nur, 1996).  

Bertitik tolak dari beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, maka perlu 

dicobakan pembelajaran fisika yang dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Fisika Dasar 

1, dapat memotivasi belajar mahasiswa melalui pengefektifan pemberian tes/kuis yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat mengantarkan mahasiswa menuju 

individu yang literasi terhadap sains. Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) yang dipadukan dengan pengemasan masalah berbentuk LKM yang berwawasan 

STM.  Model pembelajaran kooperatif STAD ini memotivasi kinerja kelompok dengan 

memanfaatkan hasil kuis yang diberikan secara teratur setiap akhir pembelajaran. Hasil kuis 

digunakan untuk mengumpulkan poin yang dijadikan sebagai dasar pemberian ganjaran 

berupa penghargaan bagi kelompok.  

Untuk kerja kelompok mahasiswa menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 

berwawasan Sains Teknologi dan Masyarakat (STM). LKM ini merupakan media 

pembelajaran bagi mahasiswa yang dibagikan oleh dosen untuk melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran serta membangkitkan minat mahasiswa agar berpikir lebih mantap di dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan penggunaan LKM berwawasan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM), diharapkan mahasiswa dapat menerapkan hasil belajarnya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa lebih cepat literasi terhadap sains.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses perkuliahan, hasil 

belajar dan literasi sains mahasiswa, serta untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan LKM Berwawasan STM. 
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Teori yang melandasi penelitian ini antara lain model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran ini memanfaatkan kecenderungan mahasiswa untuk berinteraksi dan memiliki 

dampak positif terhadap mahasiswa yang rendah hasil belajarnya (Nur, 1996). Dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat dua ganjaran yang berhasil diterapkan yaitu 

upaya serta peningkatan upaya kelompok dan individual, dan tanggung jawab kelompok 

terhadap belajar individu dari anggota kelompoknya. Di samping itu dua hal yang ditekankan 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu skor kemajuan individu dan pengakuan 

kepada prestasi kelompok. Menurut Slavin (1995) bahwa kedua hal tersebut bermanfaat 

untuk memotivasi mahasiswa berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri dan kelompoknya 

serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menguasai materi sebaik-baiknya.  

Keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif telah banyak ditemukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Lonning pada tahun 1993 (dalam Ristanto, 

1998) menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat mempertinggi perubahan 

konsepsi siswa dalam bidang sains.  

Masalah-masalah yang ditemukan di lapangan pada dasarnya bersumber dari 

kesulitan dosen untuk mengubah diri dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Walaupun sudah sering dilakukan perbaikan 

pembelajaran melalui program hibah pengajaran dan program-program lain, sejauh ini 

pembelajaran fisika dasar 1 masih lebih didominasi dengan penggunaan metode ekspositori. 

Di samping itu, sumber belajar yang digunakan dosen, kurang mengkaitkan dengan 

kehidupan nyata mahasiswa se hari-hari. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi belajar 

mahasiswa yang berdampak pada belum memadainya kualitas perkuliahan dan literasi 

sains mahasiswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan LKM berwawasan STM memberi 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan teman sejawat dalam menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan masalah nyata dan isu-isu sains dan teknologi yang ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari. Belajar secara kooperatif merupakan salah satu cara untuk 

menumbuhkan motivasi intrinsik karena dalam diri mahasiswa terdapat sikap yang ingin 
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menjadi sama bahkan melebihi orang lain, dan sikap yang ingin menonjolkan diri dalam 

kelompoknya.  

 Dalam implementasi model pembelajaran ini, motivasi terletak pada bagaimana 

bentuk hadiah atau struktur pencapaian tujuan saat mahasiswa melakukan kegiatan 

pembelajaran. Struktur pencapaian tujuan dengan menciptakan situasi di mana keberhasilan 

seseorang ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya menekankan bahwa, untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan anggota kelompok harus saling membantu satu sama lain untuk 

keberhasilan kelompoknya dan yang lebih penting adalah memberi dorongan atau dukungan 

pada anggota lain untuk berusaha mencapai tujuan yang maksimal. Lebih lanjut, 

keberhasilan kelompok didasarkan pada masing-masing anggota kelompoknya dengan cara 

meningatkan motivasi belajar, motivasi untuk mendorong semangat temannya untuk belajar, 

dan motivasi dalam membantu teman untuk belajar. 

Pengemasan masalah yang akan didiskusikan di kelompok ke dalam LKM yang 

berwawasan STM akan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa 

untuk ikut aktif dalam proses belajar mengajar, dan diharapkan suasana belajar akan lebih 

bermakna. Dengan menemukan sendiri pemecahan masalahnya diharapkan mahasiswa 

memiliki pemahaman materi lebih dalam, serta mahasiswa mampu mengingat hasil 

belajarnya lebih lama. Selain itu, peggunaan LKM berwawasan STM akan meningkatkan 

minat mahasiswa terhadap fisika serta membentuk mahasiswa yang melek terhadap sains 

dan teknologi (scientific and technology society).Dengan demikian, diharapkan mahasiswa 

lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, sebab LKM 

berwawasan STM merupakan media yang mampu menjadi ―perekat‖ yang mempersatukan 

sains,teknologi dan masyarakat. 

Dari paparan tersebut, apabila diterapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan LKM berwawasan STM, diharapkan memberi pengaruh positif terhadap peningkatan 

kualitas perkuliahan Fisika Dasar 1 di Jurusan Pendidikan Fisika sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar serta menjadikan mahasiswa lebih literasi terhadap sains dan 

teknologi.  

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus.  Subjek dari penelitian ini adalah  mahasiswa semester 1 Jurusan Pendidikan Fisika 

FPMIPA Undiksha yang memprogram mata kuliah Fisika Dasar 1 pada semester ganjil 
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tahun akademik 2006/2007. Objek penelitian adalah: (1) proses pembelajaran yang ditinjau 

dari aktivitas belajar, (2) hasil belajar, (3) literasi sains, dan (4) respon mahasiswa terhadap 

model pembelajaran yang diterapkan. 

Prosedur Pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut.  

(1) Tahap Perencanaan Tindakan, pada tahap ini tindakan dilakukan kegiatan seperti 

menyusun LKM  berwawasan STM, tes hasil belajar, tes literasi sains dan instrument 

penelitian lainnya. (2) Tahap Pelaksanaan Tindakan, dilakukan dengan langkah-

langkah: menentukan skor awal, membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok diskusi, 

membagikan LKM, membelajarkan mahasiswa secara kooperatif tipe STAD,  memberi 

kuis/tes kecil mengenai materi yang telah dipelajari setiap akhir pembelajaran. Kuis 

dikerjakan secara individu. Skor yang diperoleh mahasiswa selanjutnya akan disumbangkan 

sebagai skor kelompok, dan memberikan penghargaan kelompok. (3) Tahap Observasi 

dan Evaluasi, dilaksanakan pada setiap kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang diobservasi 

meliputi  aktivitas belajar mahasiswa di kelas, termasuk masalah-masalah yang ditemukan 

dalam pelaksanaan tindakan, dan (4) Tahap Refleksi, dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis kelemahan-kelemahan tindakan pada siklus itu. Hasil refleksi pada siklus I 

digunakan untuk memperbaiki program perkuliahan pada siklus II, sehingga pelaksanaan 

kegiatan pada siklus berikutnya akan lebih efisien dan efektif.   

Data mengenai proses pembelajaran diperoleh dengan mengobservasi aktivitas 

mahasiswa selama pembelajaran. Indikator aktivitas meliputi (1) interaksi mahasiswa dalam 

kelompok, (2) interaksi mahasiswa antar kelompok, (3) kemampuan bertanya,  (4) 

kemampuan menjawab, dan (5) kemampuan mengemukakan pendapat. Data hasil belajar 

dikumpulkan dengan teknik tes yang berbentuk tes essai. Data literasi sains dikumpulkan 

dengan tes literasi sains dengan indikator (1) memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

fakta, (2) kemampuan memecahkan masalah atau isu sosial dan teknologi yang terdapat di 

masyarakat dengan menggunakan konsep-konsep dan prinsip sains, (3) kesadaran dan 

pemahaman tentang interrelasi dan saling ketergantungan antara sains, teknologi, dan 

masyarakat, (4) kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah atau isu, (5) 

kemampuan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah atau isu, dan (6) 
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kemampuan mengembangkan alternatif pemecahan masalah atau isu. Data mengenai 

respon mahasiswa terhadap pembelajaran yang diterapkan dikumpulkan dengan angket, 

sesuai pola Likert dan disebarkan diakhir siklus.  

Analisis terhadap data aktivitas, hasil belajar, literasi dan respon mahasiswa 

dilakukan secara deskriptif. Skor rata-ratanya kemudian dibandingkan dengan kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Hasil Penelitian 

Hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dirangkum dalam table 1 berikut. 

Tabel 1 Hasil-hasil Penelitian 

No Komponen 
Penelitian 

Siklus 1 Siklus 2 Keterangan 

Rerata SD Kategori Rerata SD Kategori 

1 Aktivitas 
belajar 

18,82 2,9 Aktif 20,82 2,8 Sangat 
aktif 

Meningkat 

2 Hasil belajar 

 

61,57 17,3 Cukup 72,25 11,6 baik Meningkat  

3 Literasi 
Sains 

75,3 11,4 Baik 80,48 8,4 baik Meningkat  

4 Respon 

 

% (Sangat Setuju + Setuju) > % (Tidak 
Setuju  + Sangat Tidak Setuju) 

positif Positif 

 

Dari table 1, nilai aktivitas menunjukkan adanya peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dari siklus I  ke siklus II. Rerata aktivitas pada siklus I adalah 18,82 dengan 

kategori aktif dan pada siklus II adalah 20,82 dengan kategori sangat aktif. Kualitas hasil 

belajar fisika dasar 1 juga menunjukkan peningkatan, pada siklus I skor rerata sebesar 

61,57 tergolong cukup, dan siklus II rerata sebesar 72,25 tergolong baik. Literasi sains 

mahasiswa menunjukkan adanya peningkatan dari nilai rata-rata siklus I ke II walaupun 

keduanya tergolong baik. Rata-rata siklus I =75,3 dan rata-rata siklus II =80,48. Sedangkan 

respon terhadap model pembelajaran yang diterapkan adalah positif. 
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Pembahasan 

Adanya peningkatan aktivitas belajar mahasiswa mengindikasikan bahwa melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, mahasiswa terkondisi untuk aktif 

secara fisik dan mental. Mahasiswa diberi kesempatan untuk lebih banyak bekerja secara 

kelompok dengan kesuksesan kelompok menjadi tujuan utama. Kondisi ini akan 

menguntungkan bagi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pelajaran karena diawali 

dengan semangat gotong royong, terutama bagi mahasiswa yang kemampuannya kurang 

akan termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran. Temuan ini didukung oleh Winkel 

(dalam Aisyah, 2000) bahwa bekerja sama dalam kelompok dapat meningkatkan motivasi 

belajar, paling sedikit memotivasi ekstrinsik dan menciptakan suasana belajar kooperatif. 

Peningkatan hasil belajar disebabkan karena dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, semua mahasiswa mendapat kesempatan dan porsi yang sama dalam 

pembelajaran. Mahasiswa yang pandai termotivasi untuk membantu mahasiswa lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan, karena mahasiswa tidak hanya 

bertanggungjawab atas belajarnya tetapi juga terhadap belajar teman sekelompoknya. Di 

samping itu, model pembelajaran ini memotivasi mahasiswa untuk selalu meningkatkan 

prestasi melalui pemberian kuis secara intensif.  Pemberian kuis diakhir sub pokok bahasan 

memotivasi mahasiswa untuk selalu belajar sehingga mereka selalu siap untuk menghadapi 

tes. Karena adanya kuis ini pula, jarang terlihat mahasiswa main-main atau lain-lain selama 

bekerja dalam kelompok.  Waktu yang tersedia sepenuhnya digunakan  untuk menyiapkan 

diri agar mampu mengerjakan tes dengan baik. 

Pemberian penghargaan atas hasil kerja kelompok menimbulkan semangat bagi 

mahasiswa untuk mencapai kinerja terbaik. Hal ini tampak, setiap kali skor kemajuan dan 

penghargaan bagi setiap kelompok diumumkan mahasiswa akan bersorak senang jika 

merasa telah mencapai hasil yang menurut mereka baik atau lebih baik, dan tak jarang ada 
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yang tampak kecewa karena ternyata hasil yang mereka peroleh tidak memuaskan. Oleh 

karena itulah, peningkatan hasil belajar mahasiswa diyakini disebabkan oleh tindakan-

tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 Terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa juga tidak terlepas dari 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan suplemen LKM berwawasan STM. 

Dengan LKM ini, mahasiswa mendapat tuntunan cara kerja yang baik dalam suatu kegiatan 

pembelajaran, dengan selalu mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan apa yang ada 

dilingkungan mahasiswa pada kesehariannya.  Hal ini akan memotivasi mahasiswa dalam 

belajar, apalagi bila LKM dibagikan sebelumnya sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan 

diri lebih awal dan pembelajaran akan lebih menyenangkan.  Namun dalam 

mengimplementasikan model kooperatif tipe STAD secara utuh ditemukan beberapa 

kendala yaitu terbatasnya waktu terutama untuk pemberian kuis dan  pemantapan konsep di 

kelas. Hal ini telah berusaha diatasi dengan memberikan PR (tugas rumah) kepada 

mahasiswa dan PR ini dibahas bersama sebelum dimulai dengan materi yang baru. 

Peningkatan literasi sains mahasiswa, disebabkan dalam proses pembelajaran 

selalu diawali dengan penyampaian isu-isu sosial sehingga mahasiswa mampu mengkaitkan 

konsep yang dipelajari dengan isu-isu sosial dan masalah real yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari mahasiswa. Berarti, keamampuan mahasiswa dalam memecahkan 

masalah/isu sosial yang ditemukan sehari-hari berdasarkan materi yang dikaji mengalami 

peningkatan. Dengan demikian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan LKM berwawasan STM dapat meningkatkan literasi sains mahasiswa. Hal ini 

didukung hasil penelitian Sadia (2001) yang menyatakan bahwa pembelajaran sains (fisika)  

sangat penting dalam upaya membentuk siswa yang memiliki literasi sains, dalam arti 

mampu mengambil keputusan berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains/fisika. 
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 Mengingat waktu penelitian telah berakhir sedangkan masih ada hal-hal yang perlu 

diperbaiki dalam pembelajaran, maka diharapkan kepada dosen untuk terus melanjutkan 

kegiatan pembelajaran ini dengan menganalisis lebih jauh kesulitan-kesulitan belajar yang 

dialami mahasiswa. Dengan upaya yang terus menerus dilakukan tentu akan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran fisika khususnya fisika dasar 1 dan pada akhirnya akan 

dapat lebih meningkatkan hasil belajar dan literasi sains mahasiswa.  

 Walaupun secara umum pembelajaran fisika dasar 1 ini dapat meningkatkan hasil 

belajar dan literasi sains, dalam pelaksanaannya juga ditemukan beberapa hambatan, 

diantaranya: (1) sulitnya mengontrol dan membimbing  setiap kelompok karena kelompok 

yang ada cukup banyak (7 kelompok); (2) terbatasnya waktu yang tersedia sehingga 

pembelajaran menjadi agak terburu-buru serta (3) adanya libur nasional (idul fitri), cuti 

bersama dan kegiatan lainnya, sehingga dirasakan pengaruhnya dalam menyelesaikan 

program penelitian ini.  

4. Penutup 

 Bertolak dari  hasil-hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

model kooperatif tipe STAD menggunakan LKM berwawasan STM dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran, hasil belajar, dan literasi sains mahasiswa terkait dengan 

konsep Fisika  Dasar 1. Selain itu, respon mahasiswa terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD  yang diterapkan adalah positif. 

 Adapun saran-saran yang diajukan peneliti sebagai berikut. (1) Pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe STAD menggunakan LKM berwawasan STM dapat digunakan 

sebagai model pembelajaran alternatif dalam pembelajaran fisika dasar 1 sebagai upaya 

untuk meningkatkan proses dan hasil belajar serata literasi sains mahasiswa. (2) Untuk 

mengurangi sikap ego mahasiswa, dosen disarankan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif secara berkelanjutan, karena melalui diskusi kelompok mahasiswa mendapat 
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kesempatan bertukar pikiran dan dilatih untuk saling menghargai pendapat orang lain. (3) 

Untuk mengoptimalkan pembelajaran, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk selalu 

memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada mahasiswa tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan serta membagikan LKM setidaknya dua hari sebelum 

pembelajaran, agar waktu yang tersedia dapat dioptimalkan. 
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Gender Differences In Physics Motivation 
 

 
Nurjannah 
Physics Education Program, FKIP UNTAD 
 
Abstract: In order to better understand the gender differences in motivation in physics, 43 

college students from an introductory level in physics education departement were surveyed 
using the Physics Motivation Questionnaire (PMQ). Result indicated that overall, the women 
had lower motivation that the men. Result indicated that the women had lower instrinsic 
motivation. 
 
Keywords : Gender, Physics Motivation 

 

Pendahuluan 

Mutu pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dikhawatirkan terus merosot akibat 

lemahnya pembekalan nilai-nilai profesionalisme pada calon guru semasa menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. Selain faktor eksternal, mutu pembelajaran juga 

disebabkan oleh faktor internal dari mahasiswa sendiri, diantaranya motivasi belajar 

mahasiswa. 

Motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu dan 

mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai 

alasan yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda. Misalnya, seorang siswa dapat 

tinggi motivasinya untuk menghadapi tes fisika dengan tujuan mendapatkan nilai tinggi 

(motivasi ekstrinsik) dan tinggi motivasinya menghadapi tes matematika karena tertarik 

dengan mata pelajaran tersebut (motivasi intrinsik). Kedua motivasi ini penting dalam 

berkontribusi pada kesuksesan siswa dalam kuliah sainsnya (Pitrich dan Schunk, 2002). 

Motivasi belajar dapat meningkat apabila guru membangkitkan minat siswa, 

memelihara rasa ingin tahu mereka, menggunakan berbagai macam strategi pengajaran, 

menyatakan  harapan dengan jelas,  dan memberikan umpan balik (feed back) dengan 

sering dan segera. 

Sebagian besar penelitian tentang perbedaan gender dalam semua bidang sains 

yang terfokus pada motivasi, menunjukkan secara substansi wanita memiliki motivasi yang 

lemah untuk berpartisipasi dalam kelas sains dan karir (Mattern dan Schau, 2002), khusus 

untuk bidang fisika (Benbow dan Minor, 1986). Dari sekolah dasar hingga sekolah 
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menengah atas, pria ditemukan memiliki skor yang lebih tinggi pada tes bidang fisika 

(NAEP, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan gender pada motivasi dalam fisika 

untuk memahami dimana perbedaan tersebut terjadi dalam rangka meminimalisir perbedaan 

gender yang besar dalam prestasi dan partisipasi yang ada dalam fisika. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei. Sampel penelitian adalah 43 mahasiswa 

(30 wanita dan 13 Pria). Motivasi mahasiswa dalam fisika dnilai menggunakan Physics 

Motivation Questionnaire (PMQ) (Glynn dan Koballa, 2006). PMQ meliputi 30 pernyataan 

yang menilai 6 komponen dalam motivasi yaitu motivasi instrinsik (no. 1, 16, 22, 27, 30), 

motivasi ekstrinsik (no. 3, 7, 10, 15, 17), relevansi fisika dengan cita-cita (no. 2,11, 19, 23, 

25), self-determination (no. 5, 8, 9, 20, 26), self-efficacy (no. 12, 21 24, 28, 29), anxiety 

about physics assessment (no. 4, 6, 13, 14, 18).  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk melihat perbedaan gender dalam motivasi pada mahasiswa pendidikan fisika 

Universitas Tadulako, enam komponen motivasi telah disurvei. Secara keseluruhan, 

diperoleh bahwa wanita mempunyai motivasi yang lebih lemah dbandingkan pria. Hal ini 

dapat ditunjukkan oleh hasil survei pada gambar 1 berikut: 
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Namun pada intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat 

tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Untuk 

itu perlu dirancang suatu model pembelajaran yang dapat memperhatikan perbedaan 

motivasi dalam belajar. 

Kesimpulan  

Hasil survey mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, pria memiliki motivasi 

belajar fisika lebih tinggi dibanding wanita.  Pria memiliki motivasi instrinsik, motivasi 

ekstrinsik, relevansi dengan cita-cita, self-determination untuk belajar fisika yang lebih tinggi 

disbanding wanita. 
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on Electricity and Magnetism 
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Abstract: A preliminary study about the effort to concretize abstract concepts in  electricity 
and magnetism which had been reported shows that using analogies. It can help both the 
lecturers and students overcome difficulties in mastering abstract concepts, was carried out 
to clarify previous research findings. A number of students  and lecturers during interaction 
were involved as research subjects. Data was collected through observation and informal 
individual interview.  Data collected through observation activities (more than three times) 
were then analyzed and  interpreted there meaning. The study resulted that in every 
instruction on electricity and magnetism, analogy was always used spontaneously without 
any preparation or planning. Therefore it is very important to follow up this research finding 
with its definition suitable analogy mapping and developing model of analogy based 
instruction that will be resulted from in depth study to be implemented for abstract concept 
effectively. 

 

Keywords: analogy mapping, abstract concept, electricity and magnetism. 

 

PENDAHULUAN 
 
Lawson (1993) mengungkapkan adanya dua tipe konsep ilmiah, yaitu konsep deskriptif dan 

konsep teoretis. Konsep keadaan materi seperti padat, cair, dan gas adalah konsep 

deskriptif, karena contoh aktualnya ada di lingkungan sekitar. Konsep seperti atom, elektron, 

arus listrik, dan sejenisnya tidak ditemukan contoh nyatanya di lingkungan, dan juga tidak 

dapat diungkapkan dari persepsi terhadap suatu objek, kejadian, atau situasi. Makna konsep 

tersebut datang dari imajinasi ilmuan, yang hanya dapat dijelaskan secara teoritis, sehingga 

dinamakan sebagai konsep teoretis atau pada tulisan ini disebut konsep abstrak. Untuk 

menjelaskan konsep deskriptif mungkin tidak sulit bagi guru, karena banyak contoh di 

lingkungan, namun untuk menjelaskan konsep abstrak (teoretis) cukup sulit dilakukan, 

karena tidak ada contoh nyatanya di lingkungan. 

Fenomena konsep fisika yang abstrak, dalam pemahamannya memerlukan proses 

berpikir tingkat tinggi yang melibatkan perangkat eksperimen (pembuktian dengan 

peralatan) dan perangkat analisis (menggunakan matematika). Peserta didik umumnya 

mempelajari konsep abstrak dengan menggunakan alat praktikum yang hanya mampu 

menunjukkan gejala makro, lalu direpresentasikan dengan analisis matematis tanpa dapat 

mengetahui makna fisis dari gejala abstrak tersebut. Hal ini tampaknya sebagai awal kesulitan 
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peserta didik dalam mempelajari konsep abstrak. Karena itu perlu suatu cara atau pendekatan 

yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dan salah satu solusi yang memungkinkan 

adalah dengan menggunakan analogi.  Hasil penelitian tentang analogi (Chiu and Lin, 2005; 

Olive, 2005; Padolefsky dan Finkelstein, 2006) menunjukkan bahwa penggunaan analogi dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran dan dapat mengatasi miskonsepsi. Analogi adalah alat 

representasi untuk memahami sesuatu yang abstrak atau belum diketahui (sebagai domain 

target), menggunakan pengetahuan lain yang telah dimiliki (sebagai domain dasar) 

berdasarkan kesemilaran. 

Pengetahuan dan pengalaman baru bagi seseorang mungkin akan terasa aneh jika 

tidak relevan dan terkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya. 

Pengetahuan baru akan lebih bermakna jika dihubungkan dan disesuaikan dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya dalam mempelajari materi tentang "arus listrik", 

agar mudah dipahami oleh siswa hendaknya guru mengaitkan materi pelajaran itu dengan 

materi kajian lain yang telah dikenal siswa. Sebagai contoh guru menganalogikan "arus 

listrik" dengan "aliran air". Cara berpikir yang demikian dinamakan sebagai berpikir analogi. 

Berpikir analogi merupakan suatu alternatif untuk menjadikan situasi baru yang mungkin 

terasa rumit atau aneh menjadi lebih akrab bagi siswa. Dengan menggunakan analogi 

fenomena yang abstrak dapat dipelajari melalui fenomena yang konkrit,  sehingga dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan pemetaan analogi dalam 

fisika terhadap konsep abstrak (sebagai domain target) dari konsep konkrit (sebagai domain 

dasar), dengan berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam, sehingga peta analogi 

tersebut dapat digunakan oleh setiap guru untuk membantu para siswa dalam mempelajari 

konsep abstrak secara efektif. 

METODOLOGI 

Kajian dilakukan melalui survei dan observasi lapangan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran konsep abstrak listrik magnet yang dilengkapi dengan wawancara terhadap 

dosen pengampu matakuliah untuk mendapatkan data primer. Kemudian dilakukan studi 

literatur terhadap berbagai sumber, seperti: buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian 

dan sebagainya sebagai data skunder.  
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Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dimulai dari pemeriksaan dan memilih 

data hasil survey, observasi dan wawancara yang penting keterkaitannya dengan masalah 

yang dikaji. Data atau informasi yang dipandang penting dikelompokkan sesuai aspek 

kebutuhan dan permasalahannya, lalu diklasifikasi sehingga memudahkan dalam 

pembacaan, pengkategorian dan analisis. Kemudian dilakukan analisis dengan cara 

menguraikan dan menghubungkan berbagai aspek dalam pembelajaran untuk mendapatkan 

berbagai deskripsi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran konsep abstrak listrik 

magnet tersebut. Dari berbagai masalah tersebut kemudian direduksi untuk mendapatkan 

akar masalah sesusai dengan fokus kajian. Berdasarkan akar masalah yang didapatkan dari 

analisis data, dikaitkan dan dibandingkan dengan berbagai hasil kajian teori, kemudian 

dilakukan analisis dan interpretasi untuk menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan lapangan tersebut berdasarkan berbagai kajian teori dan laporan hasil 

penelitian, dan terakhir adalah merumuskan suatu kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Kajian Teori  

a) Kajian tentang Kesulitan Siswa pada Konsep Abstrak Listrik Magnet 

Hasil penelitian di beberapa negara mengenai kesulitan dan pemahaman mahasiswa 

terhadap konsep listrik magnet menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep listrik magnet. Beberapa hasil penelitian dan tempat 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 1. 

Penemuan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa mahasiswa di beberapa negara 

mengalami kesulitan yang sama dalam mempelajari konsep listrik magnet. Kesulitan 

tersebut tentu disebabkan beberapa faktor, dan salah satunya adalah karena konsep 

listrik magnet tergolong abstrak, sebagaimana hasil survei. Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa pada pembelajaran konsep abstrak listrik magnet terdapat suatu 

masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya. 
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Tabel 1. Hasil Penelitian di Beberapa Negara tentang Kesulitan dan Miskonsepsi 

Mahasiswa pada Konsep Listrik Magnet  

Peneliti, tahun, sumber Tempat 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Demirci dan Cirkinoglu, 

2004,  Journal of Turkish 

Science Education. 

Volume 1(2) 

Balıkesir, 

Turki 

From analysis of the students‟ 

responses a number of difficulties 

that student  faced in electricity and 

magnetism are indicated. 

Engelhardt dan Beichner, 

2004,  American Journal 

Physics. Volume 72(1) 

North 

Carolina, 

Amerika 

The analysis indicates thet 

students, tend to hold multiple 

misconceptions, even after 

instruction 

Narjaikaew el al., 2005, 

Physics Educational 

Network of Thailand and 

The Centre for science and 

Technology Education 

Research 

Thailand a majority of the students did not 

understand magnetism topic. This 

situation did not change after 

teaching. 

Planinic, 2006, American 

Journal of  Physics. Volume 

74(12) 

Zagreb, 

Croatia 

The difficulties of the conceptual 

areas  show similar trends for three 

groups of student. The most difficult 

area was found to be 

electromagnetic induction,  followed 

by Newton's laws in the context of 

electricity and magnetism, together 

with the electric potential and 

energy 

Singh, 2006, American 

Journal Physics. Volume 

74(10) 

Pittburgh, 

Pennsylvani

a  

Find that undergraduate students 

have many common difficulties with 

these concept 

Mukhopadhyay, 2006, 

European Journal of 

Physics, Volume  27. 

Palmerston 

North, New 

Zealand 

Electromagnetics courses are 

seldom popular because the many 

concepts tought in the course 

require the students to be able to 

think in abstract 

b) Kajian Teori tentang Analogi 

Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan atau persesuaian antar dua 

bentuk atau dua hal yang berlainan. Analogi juga diartikan sebagai kesepadanan antar 
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bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk lain. Duit (1989) mendefinisikan 

analogi sebagai persamaan atau kemiripan dari dua domain. Degeng (1989) 

mendefinisikan analogi sebagai persamaan antara pengetahuan yang baru dan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Gentner (1983) mendefinisikan analogi sebagai suatu 

peta pengetahuan dari satu domain (dasar) ke domain lain (target) yang meperlihatkan 

suatu sistem hubungan, dimana apa yang dimiliki oleh domain dasar juga dimiliki oleh 

domain target. Kaper dan Geodhart (Boersma, 2005) mendefinisikan analogi sebagai 

pemetaan satu lawan satu antar istilah yang ada dalam domain dasar (yang telah 

dikenal) dengan domain target (yang hendak dipelajari), untuk memperoleh satu 

kesimpulan. Gentner (1983) mengungkapkan bahwa dengan analogi seseorang dapat 

belajar mulai dari suatu domain yang dikenal untuk mempelajari domain lain yang tidak 

dikenal, melalui kaitan analogi antar domain.   

Holyoak dan Thagard (Chin and Lin, 2005) mengemukakan bahwa: analogi sains 

memiliki empat penggunaan yaitu: penemuan, pengembangan, evaluasi, dan 

pengungkapan. Kemudian Wong (1993) mengungkapkan analogi sebagai alat untuk 

memudahkan pemahaman yang dapat memberi representasi dengan benar dan sebagai 

penjelasan statis atau solusi. Kaper dan Goedhart (Boersma, 2005) membagi analogi 

dalam dua katagori, yaitu: (1) analogi sebagai alat untuk menyampaikan konsep target atau 

informasi baru oleh guru kepada siswa, dan (2) analogi sebagai alat bagi siswa untuk 

menggambarkan suatu kesimpulan baru sebagai konsep target. Spiro, Feltovich, Coulson, 

dan Anderson (Chiu dan Lin, 2005) mengungkapkan bahwa fungsi analogi adalah sebagai: 

penambahan (dengan analogi baru), koreksi (dengan analogi baru), perubahan (dari 

analogi sebelumnya), peningkatan (dari analogi sebelumnya), perbesaran (atau 

pengembangan), pergeseran pandangan, kompetisi, dan urutan contoh.  

Pierce (Lawson, 1993) menyebutkan berpikir analogi sebagai peminjaman 

(abduction). Ia menilai bahwa semua ide dari ilmu pengetahuan itu datang dengan cara 

penalaran analogi. Menggunakan analogi berarti meminjam ide lama dan 

mengaplikasikannya ke dalam situasi baru untuk mendapatkan penjelasan dan konsep-

konsep baru. Glynn at al. (1989) mengatakan bahwa analogi sering memainkan peranan 

penting dalam berbagai penemuan ilmiah, yakni sebagai sumber inspirasi. Contohnya, 

Priestley telah berpikir secara analogi saat ia menemukan hukum gaya listrik. Ia 

menganalogikannya dengan hukum Newton tentang gravitasi. Dalam hukum gravitasi 

Newton menyatakan bahwa gaya garvitasi antara dua benda berbanding terbalik dengan 
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jarak kuadrat kedua benda. Berdasarkan hukum Newton tersebut, Priestley berspekulasi 

bahwa gaya listrik antara dua benda yang bermuatan juga berbanding terbalik dengan 

jarak kuadrat dari kedua benda tersebut. 

Duit (1989) mengemukakan keuntungan dan kelemahan penggunaan analogi 

sebagai berikut, keuntungan penggunaan analogi adalah: (1) berharga (valuable) dalam 

merubah konsepsi siswa yang keliru, (2) memudahkan siswa dalam memahami konsep 

abstrak, (3) dapat menvisualisasi konsep yang abstrak, (4) dapat menarik minat dan 

motivasi siswa, dan (5) dapat mengungkapkan miskonsepsi siswa. Sedangkan 

kelemahan penggunaan analogi: (1) analogi tidak pernah tepat benar dengan konsep 

target, (2) jika siswa salah memahami konsep analogi, maka ia akan salah juga 

memahami konsep target, dan (3) penggunaan analogi secara spontan dalam 

pembelajaran dapat merugikan siswa. 

Tabel 2. Hasil Penelitian tentang Penggunaan Analogi 

Peneliti, tahun, sumber Hasil Penelitian 

Chiu dan Lin, 2005, Journal 

of Research in Science 

Teaching. Volume 42(4) 

Using analogies not only promoted profound 

understanding of complex scientific concept 

(such as electricity), but also helped students 

overcome their misconceptions of  these  concepts 

Oliva, 2005,  Journal 

Physics Teacher 

Education. Volume 3(1) 

The use of analogies beneficial for conceptual 

change in science learning 

Podolefsky dan Finkelstein, 

2006, Physics Education 

Research. Volume 2 

Found students who were taught with analogies 

made better progress towards the correct answer 

on a pre-post concept question. 

Glynn et al. (1989) mengungkapkan bahwa tidak ada analogi yang ideal, masing-

masing mempunyai keterbatasan, sehingga perlu menggunakan berbagai analogi untuk 

tujuan yang berbeda. Berdasarkan teori konstruktivisme tentang belajar, disebutkan 

bahwa belajar itu terjadi bila ada gambaran kesesuaian antara pengetahuan yang akan 

dipelajari dengan apa yang telah diketahui. Menurut Degeng (1989) agar penggunaan 

analogi efektif dan memberikan manfaat dalam pembelajaran konsep abstrak, maka 

pengetahuan analogi hendaknya dicari yang semirip mungkin dengan pengetahuan yang 

dipelajari. Hasil penelitian yang terkait dengan penggunaan analogi dalam pembelajaran 
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fisika, diungkapkan dalam Tabel 2. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terungkap 

bahwa penggunaan analogi tidak hanya membantu dalam menjelaskan konsep yang 

abstrak dan kompleks (seperti kelistrikan), tetapi juga dapat membantu siswa dalam 

memperbaiki miskonsepsi. 

b. Hasil Survei dan Observasi Lapangan 

Hasil survei yang dilakukan terhadap  delapan dosen fisika, berkaitan dengan karakteristik  

materi listrik magnet,  diperoleh hasil seperti Table 1.  100% menyatakan bahwa materi listrik 

magnet tergolong abstrak, 75% menyatakan materi listrik magnet tergolong kompleks, 

dan 25% menyatakan tidak kompleks, serta 100% menyatakan bahwa penerapan inkuiri 

dalam pelaksanaan pembelajaran listrik magnet cukup sulit. Kesulitan penerapan inkuiri 

dalam pembelajaran listrik magnet disebabkan konsep listrik magnet tergolong abstrak, sehingga 

sulit mendorong proses inkuiri untuk sampai pada penemuan sendiri. Berdasarkan hasil survei tersebut, 

dapat diungkapkan bahwa banyak pendidik mengalami kesulitan dalam menerapkan inkuiri 

pada pelaksanaan pembelajaran konsep abstrak listrik magnet. 

Hasil pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan pembelajaran konsep abstrak 

listrik magnet di sebuah LPTK swasta, ternyata dari tiga kali perkuliahan, ditemukan dosen 

selalu menggunakan analogi, bahkan dalam satu kali pertemuan dosen menggunakan 

analogi lebih dari satu kali. Pengamatan di tempat berbeda, pada LPTK Negeri terhadap 

perkuliahan listrik magnet, ternyata juga ditemukan penggunaan analogi. Namun demikian, 

dari hasil wawancara terhadap dosen pengampu matakuliah, terungkap bahwa analogi yang 

digunakan muncul secara tiba-tiba, tanpa direncanakan, dan bahkan tidak disadarinya. 

Sedangkan hasil wawancara terhadap mahasiswa tentang penggunaan analogi, 

mengungkapkan bahwa penggunaan contoh konkrit yang diberikan dosen (sebagai analogi), 

sangat membantu meraka dalam memahami konsep abstrak listrik magnet. Berdasarkan 

temuan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa analogi sangat diperlukan dalam 

pembelajaran konsep abstrak listrik magnet, sehingga perlu dirancang suatu pemetaan 

analogi yang tepat dan siap digunakan dalam proses pembelajaran konsep abstrak listrik 

magnet atau pada konsep abstrak fisika lainnya. 

Berdasarkan beberapa ungkapan dan hasil penelitian di atas, dapat dinyatakan 

bahwa analogi merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu mempelajari 

sesuatu yang abstrak atau belum diketahui (domain target) melalui pengetahuan lain yang telah 

diketahui (domain analogi) berdasarkan kesemilaran atau korespondensi satu lawan satu. 

Selain itu juga terungkap bahwa penggunaan analogi dapat meningkatkan penguasaan 
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konsep, serta dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan konsep. Karena itu perlu 

dirancang suatu pemetaan analogi yang tepat berdasarkan analisis dan kajian yang 

mendalam, sehingga siap digunakan oleh para guru atau dosen dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran konsep abstrak listrik magnet. Contoh pemetaan analogi seperti pada Table 3.  

Tabel 3. Contoh Peta Analogi 

Domain Target  Domain Analogi Keterangan 

(perbedaan) 

Medan Listrik: 

r
R

Q
kE


2

  

(sebuah muatan) 

i

i

i r
R

Q
kE


2

 

(sekumpulan muatan) 

rdV
R

kE
V


.

2

 

(muatan pada suatu 

benda)

 

 

Keterangan: 

E


= Medan listrik 

 k = Konstanta Coulomb 

k = 8,99 x 109 N.m2/C2 

 Q = muatan listrik yang 
menimbulkan medan 
listrik 

R = jarak suatu titik ke 
muatan sumber 

 r


= vektor satuan. 

                           Medan Gravitasi: 

r
R

M
Gg


2

 

(sebuah benda bermassa) 

i

i

i r
R

M
Gg


2

 

(sekumpulan Massa) 

rdV
R

Gg
V


.

2

 

(suatu benda bermassa) 

 

 

Keterangan: 

  g = Medan gravitasi 

  G = Konstanta gravitasi 

 G = 6,67.10-11 Nm²/kg² 

M = massa yang 
menimbulkan medan 
gravitasi 

R = jarak suatu titik ke 
muatan sumber 

r


= vector satuan. 

Sumber medan 
listrik adalah  
muatan listrik 
yang memiliki 
kutub (positif 
atau negatif) 

Sumber medan 
gravitasi adalah 
benda bermassa 
yang tidak 
memiliki kutub 
positif ataupun 
negatif. 
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KESIMPULAN 

Analogi dapat digunakan sebagai alat atau jembatan untuk menghubungkan 

pengetahuan baru (domain target) dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki (domain 

dasar), atau sebagai representasi dari sesuatu yang abstrak. Analogi sering digunakan oleh 

guru/dosen dalam pembelajaran konsep abstrak listrik magnet, tetapi penggunaannya belum 

melalui persiapan dan perencanaan yang matang. Karena itu perlu dirancang suatu peta 

analogi dan penggunaannya berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam, sehingga 

diperoleh peta analogi yang lengkap memuat persamaan, perbedaan, dan keterbatasannya, 

serta model pembelajaran menggunakan analogi yang didalamnya mencakup informasi 

tentang keunggulan dan kelemahan penggunaan analogi dalam pembelajaran.   
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THE USE OF VIRTUAL SIMULATION MEDIA IN LEARNING WITH THE INTERACTIVE 

CONCEPTUAL APPROACH TO DEVELOP THE UNDERSTANDING OF PHYSICS 

PHENOMENA  IN ELECTROSTATIC 

 

ONI RIZALI 

Senior High School 1 Kundur Kab Karimun-KEPRI 

Abstract:  This study aims to know about the effect of the interactive conceptual approach 

by using virtual simulation media in physics phenomena of electrostatics.  One SMA at 

Karimun regency, Riau Island province was selected as the location of study. The population 

of the research consisted of 60 students. The samples were randomly devided into two 

groups. 30 students as experimental class treated by using the interactive conceptual 

approach and 30 students as control class treated by using the conventional approach. Two 

completion tests on understanding  electrostatics were administered as the pre-test and 

post-test to check the effects of the treatments. The obtained data were then submitted to 

different statistical analyses such as analysis of variance (one-way ANOVA). The finding 

revealed that there was significant effect of the interactive conceptual approach on students 

in  physics phenomena of electrostatic. Furthermore, the experimental class obtained higher 

N-gain than the control class. The experimental class was 0.56 and control class was 0.36. 

Triangulation was also used by giving questionnaire to teacher and students. Both teacher 

and students gave good responses to study with the the interactive conceptual approach. 

The findings suggested that learning electrostatics by using the interactive conceptual 

approach was effective. Finally, the study suggested that the interactive conceptual 

approach can be used as alternative approach in teaching physic especially in increasing 

physics phenomena of electrostatics. 

Keywords:  interactive conceptual approach, physics phenomena. 

Pendahuluan 

Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran tergantung pada keprofesionalan 

guru dalam menggunakan metode, teknik dan strategi pembelajaran. Di lapangan, banyak 

ditemui pelaksanaan pembelajaran yang kurang variatif, memiliki kecenderungan pada 

metode tertentu dan kadang-kadang tidak memperhatikan pemahaman fenomena fisis siswa 

terhadap informasi yang ada di lingkungan dengan yang disampaikan. Siswa kurang aktif 

dalam proses belajar, siswa lebih banyak mendengar dan menulis, menyebabkan kurangnya 

pemahaman fenomena fisis oleh siswa. Rendahnya penguasaan konsep IPA disebabkan 

oleh penggunaan pola pikir yang rendah pada pembentukan sistem konseptual IPA 

(Liliasari, 1996). Model pembelajaran sebelumnya belum dapat membantu siswa 
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memperoleh pemahaman fenomena fisis dengan baik dan jarang mendorong siswa 

menggunakan penalaran logis yang tinggi. 

Peran pendekatan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, apalagi dalam 

konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum, guru, siswa dan sarana 

merupakan komponen pembelajaran, maka pendekatan merupakan cara agar setiap 

komponen tersebut berperan secara optimal dalam pembelajaran sehingga tercapai tujuan 

yang diharapkan. Hasil belajar siswa diharapkan dapat meningkat melalui pendekatan 

pembelajaran yang sesuai, dalam hal ini pola pembelajaran konseptual diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Pendekatan pembelajaran yang sering digunakan (tradisional) berfokus pada guru 

sudah kurang tepat lagi digunakan dalam pembelajaran yang mengutamakan pemahaman 

konsep seperti pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Beberapa tahun terakhir 

ini, berbagai upaya perubahan pendekatan pembelajaran telah dicoba dikembangkan dan 

penerapannya telah dikaji melalui serangkaian aktivitas penelitian. Hasilnya cukup memberi 

harapan, dari proses penelitian, nampak bahwa penggunaan pendekatan-pendekatan baru 

dapat lebih meningkatkan pemahaman konsep fisika dibandingkan dengan  pendekatan 

tradisional.  

Hasil penelitian Andi Suhandi, dkk. (2008), dalam penelitian hibah Kompetitif UPI 

yang berjudul Penggunaan Media Simulasi Virtual dalam Pembelajaran Fisika untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Meminimalkan Miskonsepsi menyatakan bahwa 

penggunaan media simulasi virtual secara signifikan dapat lebih meningkatkan pemahaman 

konsep dan meminimalkan miskonsepsi siswa dibandingkan dengan menggunakan media 

simulasi virtual dengan pendekatan konvensional.  

Hasil penelitian Antti Savinainen dan Philip Scott (2001), dengan judul Interactive 

Conceptual Instruction menyatakan bahwa penggunaan pendekatan ini dalam fisika lebih 

baik dibanding dengan pendekatan tradisional. 

Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat mempengaruhi 

setiap aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Beberapa pengembangan media 

pembelajaran tentunya akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Media Simulasi Virtual merupakan software 

komputer yang dapat dijadikan salah satu media pembelajaran di sekolah. Menurut Levie 
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(Subagja, 2006), program aplikasi dalam software komputer dapat digunakan untuk 

memvisualisasikan suatu materi pelajaran yang mampu membentuk pemikiran siswa 

sehingga mempermudah pemahaman dan pengertian terhadap suatu materi. Bentuk 

visualisasi suatu fenomena fisika dalam hal ini dapat membantu siswa dalam memahami 

konsep dengan lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk  melakukan suatu penelitian 

pendekatan pembelajaran dengan judul ―penggunaan media simulasi virtual pada 

pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif untuk meningkatkan pemahaman 

fenomena fisis materi listrik statis‖. Adapun dipilihnya materi Listrik Statis sebagai materi 

pembelajaran dalam pendekatan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, 

materi Listrik Statis bersifat abstrak sehingga memerlukan pemahaman fenomena fisis. 

Kedua, materi Listrik Statis dapat terlihat langsung di kehidupan sehari-hari tetapi banyak 

siswa yang tidak mengetahui fenomena fisis Listrik Statis yang ada di lingkungannya. 

Ketiga, dalam mempelajari materi ini, tampak siswa juga selalu mengalami kesulitan 

memahami fenomena fisis sehingga sering terjadi kesalahan pemahaman fenomena fisis 

(miskonsepsi).  

Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen  semu dan 

deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian dideskripsikan 

untuk menggambarkan kondisi yang terjadi pada subjek penelitian. Satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol.  

Penelitian ini dilakukan di salah satu SMA Negeri yang ada di Kabupaten Karimun-KEPRI 

tahun pelajaran 2008/2009. Sekolah ini dipilih karena sudah memiliki prasarana yang 

lengkap dan memadai. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SIA (Studi Ilmu 

Alam) yang terdiri dari tiga kelas yang masing-masing : XII SIA 1 dan SIA 2 terdiri dari 30 

Orang siswa dan SIA 3 terdiri dari 27 Orang siswa. Sampel yang diambil pada penelitian 

hanya dua kelas, XII SIA 1 sebagai kelas eksperimen dan XII SIA 2 sebagai kelas kontrol. 

Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif dengan penggunaan media simulasi virtual, sedangkan kelas kontrol adalah kelas 

yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan konvensional dengan meggunakan 

media simulasi virtual.  
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Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen, antara lain: (1) Tes tertulis (pretest dan 

posttest) untuk mengetahui pemahaman fenomena fisis materi listrik statis. (2) Angket 

digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap pendekatan pembelajaran 

yang digunakan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, data pretest dan posttest diolah 

dengan menggunakan uji perbedaan rerata (Rusefendi, 1998). Untuk mengetahui 

peningkatannya, dilakukan perhitungan gain ternormalisasi yang dikembangkan Hake 

(Cheng, et.al, 2004): 

(g)  =  
pre

prepost

SS

SS

max

 x 100% 

dengan kategori perolehan skor:  tinggi = (g) > 70;  sedang = 30 ≤ (g) ≤ 70 dan     rendah 

= g < 30. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Gambaran Umum Peningkatan Pemahaman Fenomena Fisis Listrik Statis  

Hasil penelitian fenomena fisis pada listrik statis berdasarkan pretest, posttest dan N-

gain kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1.  Skor Pretest, Posttest dan N-gain Pemahaman Fenomena Fisis 

                                    Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Fenomena Fisis 
KELAS  EKSPERIMEN KELAS  KONTROL 

Pretest Posttest N-gain Pretest Posttest N-gain 

Skor Min 3 5 0,20 2 3 0,01 

Skor rata-rata 3,90 6,73 0,56 4,00 5,87 0,36 

% skor rata-rata 43.33 74,81 55,50 44,44 65,19 35,93 

Simp. Baku 0,80 0,91 0,17 1,02 0,97 0,20 

 

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata persentase pretest pemahaman fenomena fisis 

untuk siswa kelas eksperimen 43,33% dari skor ideal, sedangkan skor rata-rata posttest 

untuk kelas eksperimen sebesar 74,81% dari skor ideal. N-gain untuk kelas eksperimen 

55,50% berarti termasuk dalam kategori sedang. Rata-rata persentase pretest pemahaman 
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fenomena fisis siswa kelas kontrol 44,44% dari skor ideal, sedangkan perolehan skor rata-

rata posttest kelas kontrol sebesar 65,19% dari skor ideal. N-gain untuk kelas kontrol 

sebesar 35,93% berarti termasuk dalam kategori sedang. Namun rata-rata N-gain 

pemahaman fenomena fisis untuk kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata N-gain 

pemahaman fenomena fisis untuk  kelas kontrol.  

       Hasil uji normalitas pada kedua kelas adalah terdistribusi normal dengan 

signifikansi masing-masing 0,75 untuk kelas eksperimen dan 0,23 untuk kelas kontrol. Untuk 

peningkatan pemahaman fenomena fisis listrik statis dilakukan uji parametrik (Uji-t dengan α 

= 0,05). Hasil Independent Sample Test diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara peningkatan pemahaman fenomena fisis kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdasarkan nilai thitung = 3,42  pada taraf signifikansi 0,000. Berdasarkan analisis uji-t 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman fenomena fisis, kelas eksperimen 

lebih baik dari pada peningkatan pemahaman fenomena fisis kelas kontrol.    

Gambaran Umum Miskonsepsi Fenomena Fisis Listrik Statis  

Hasil Pretes dan posttest siswa yang mengalami miskonsepsi, tidak paham 

fenomena fisis dan paham fenomena fisis dianalisis dengan cara menghitung persentase 

pada setiap pemahaman fenomena fisis materi listrik statis untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

Persentase siswa yang miskonsepsi, tidak paham fenomena fisis dan paham 

fenomena fisis listrik statis untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol diperlihatkan pada 

gambar 2.  
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  Gambar 2. Perbandingan persentase pemahaman fenomena fisis untuk siswa 

miskonsepsi, tidak paham fenomena fisis, dan paham fenomena 

fisis pada pretest dan posttest untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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Persentase pada kelas eksperimen untuk pretest siswa yang miskonsepsi 42,96% 

dari skor ideal, sedangkan yang tidak paham fenomena fisis 31,85% dari skor ideal, dan 

yang paham fenomena fisis 25,19% dari skor ideal.  Setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan media simulasi virtual dengan pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif maka hasil posttest siswa yang miskonsepsi  menjadi 26,19% dari sekor ideal, 

yang tidak paham fenomena fisis 0% dari sekor ideal sedangkan yang paham fenomena 

fisis 74,81% dari skor ideal. Hasil ini menunjukkan terjadi penuruann miskonsepsi pada 

pemahaman fenomena fisis untuk kelas eksperimen setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan media simulasi virtual dengan pendekatan pembelajaran konseptual 

interaktif.  

Persentase kelas kontrol pada pretest yang miskonsepsi 40,47% dari skor ideal, 

sedangkan yang tidak paham fenomena fisis 39,26% dari skor ideal, dan yang paham 

fenomena fisis 20% dari skor ideal.  Setelah dilakukan pembelajaran konvensional maka 

hasil posttest siswa yang miskonsepsi  menjadi 34,82% dari sekor ideal, yang tidak paham 

fenomena fisis 0% dari sekor ideal sedangkan yang paham fenomena fisis 65,18% dari skor 

ideal. Hasil ini menunjukkan terjadi penurunan miskonsepsi pada kelas kontrol setelah 

dilakukan pembelajaran konvensional.  

 

Aktivitas Siswa dan Guru Selama Kegiatan Pembelajaran dengan Pendekatan 

Konseptual Interaktif 

 

Aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran dengan menggunakan media simulasi 

virtual  dengan pendekatan pembelajaran konseptual interaktif diperoleh dari lembar 

observasi yang telah disediakan untuk setiap RPP yang dilaksanakan. Keterlaksanaan RPP 

pada masing-masing pertemuan dapat dilihat pada tebel 2. 

Tabel 2. Keterlaksanaan model pada tiap pertemuan  

No Aspek yang diobservasi Rata-rata keterlaksanaan (%) 

1 Kegiatan Awal 100 

2 Kegiatan Inti 100 

3 Kegiatan Akhir  100 
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Tanggapan Guru Terhadap Penggunaan Media Simulasi Virtual dengan Pendekatan 

Pembelajaran Konseptual Interaktif  Listrik Statis  

Untuk mengetahui gambaran tentang guru terhadap penggunaan media simulasi 

virtual dengan pendekatan pembelajaran konseptual interaktif  listrik statis, dilakukan 

dengan membagikan angket. Angket tanggapan guru diperoleh kesimpulkan bahwa guru 

memberikan tanggapan positif (baik) terhadap penggunaan media simulasi virtual dengan 

pendekatan pembelajaran konseptual interaktif  listrik statis.  

Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Media Simulasi Virtual dengan Pendekatan 

Pembelajaran Konseptual Interaktif  Listrik Statis 

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan media simulasi virtual 

dengan pendekatan pembelajaran konseptual interaktif  listrik statis, dilakukan dengan 

membagikan angket. Angket tanggapan siswa diperoleh kesimpulan bahwa siswa 

memberikan tanggapan positif (baik) terhadap penggunaan media simulasi virtual dengan 

pendekatan pembelajaran konseptual interaktif  listrik statis.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media simulasi 

virtual pada pembelajaran dengan pendekatan konseptual interaktif secara signifikan dapat 

lebih meningkatkan pemahaman fenomena fisis siswa dibanding penggunaan media 

simulasi virtual pada pembelajaran dengan pendekatan konvensional. Rata-rata gain yang 

dinormalisasi untuk kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata gain yang dinormalisasi 

untuk kelas kontrol pada pemahaman fenomena fisis. Hasil ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media simulasi virtual pada pembelajaran dengan pendekatan konseptual 

interaktif lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. 
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Abstract: This paper is a preliminary education research i.e investigate laboratory by inquiry 

as an alternative physics experiment activity in junior high school. The laboratory by inquiry  
is one of practical method to make students construct theirs knowledge and  can analyze 
scientifically natural phenomena  and develop their experiment ability. In conventional 
experiment activity, teachers less facilitate their student to explore the experiment tools 
mostly students do the activity by filling worksheet that consist detail procedure (cook book). 
In the other hand, Laboratory by inquiry can solve that problem. In this experiment activity 
model, we use worksheet that consist a natural phenomena for student to be analyzed and a 
guided questions to make students to find  relations between facts and contruct their 
knowledge. This method has been applied to a K-7 of one of junior high school in Bandung. 
In this activity, first teacher give apperception and then laboratory by inquiry activity. 
Instrument tools that used in this model are eksperiment kit, assasment, worksheet, and 
lesson plan. We devided the instrument in two different stage of dificullty.The result was 
found that half almost sample can answered the question interrelated  with identify ability for 
fenomena  and predict ability, but only a few sample can connected the fenomena with the 
concept. These result could be used to modify prerequisite educational  course of physics 
which will use laboratory by inquiry or physic inquiry.  
 
Keywords: experiment ability, inquiry laboratory 
 
PENDAHULUAN 
 

Pembelajaran sains khususnya di tingkat SMP menekankan pada pemberian  pengalaman 

belajar secara langsung sehingga keaktifan siswa dalam kegiatan belajar meningkat (KTSP, 

2006). Dalam pelaksanaannya, metode ceramah yang merupakan metode konvensional 

masih mendominasi kegiatan pembelajaran sains. Sains sebagai suatu ilmu yang 

berkembang melalui pengamatan gejala alam dan penelitian yang disusun berdasarkan 

metode ilmiah.  Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman untuk 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Selanjutnya, Carl Sagan dalam Koes 

(2003:5) mendefinisikan bahwa sains lebih sebagai sebuah cara berpikir daripada satu 

kumpulan pengetahuan. 

Salah satu metode pembelajaran IPA (Fisika)  yang seseuai pembelajaran IPA adalah 

metode inquiry, karena metode ini mengajak siswa untuk membagun pengetahuan serta 

melatihkan kemampuan menemukan konsep melalui tahapan ilmiah (Irma R. Wati, 2009) . 

Model pembelajaran laboratory by inquiry merupakan model pembelajaran sains yang 

mengembangkan pola  pemahaman konsep berdasarkan fenomena sains yang dihadirkan 
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oleh guru (Mc.Dermmot,1996). Melalui fenomena fisika  yang dihadirkan dan proses 

interaksi, siswa akan memiliki pengalaman memahami proses sains. Mulai dari pengamatan, 

siswa diajak untuk membangun konsep dasar fisika, menggunakan serta  

mengeinterpretasikannya, dan  memberikan penjelasan berdasarkan kemampuan prediksi. 

Melalui pembelajaran fisika berbasis inkuiri, siswa didorong untuk membangun 

pengetahuannya sendiri melalui proses bimbingan inkuiri. Siswa melakukan pengamatan, 

pelakukan proses sains, mengembangkan berfikir kritis dan kecakapan untuk membangun 

konsep melalui pengajaran   (McDermott, 1996). 

Namun bila kita mengamati proses pembelajaran fisika di lapangan, metode inquiri belum 

secara optimal diterapkan. Hal ini dimungkinkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: 

kondisi siswa yang belum terbiasa berlatih untuk membangun pengetahuan dalam kegiatan 

eksperimen, melakukan penemuan, melakukan kerja secara prosedural dan faktor lainnya 

yang terkait dengan sumber daya fasilitas dan guru disekolah. Oleh karena itu penelitian ini  

dilakukan sebagai penelitian awal dengan tujuan untuk mengetahui bagaiman profil 

kemampuan siswa yang dapat dibangun melalui metode inquiry serta mendapatkan 

gambaran terkait dengan  hasil (kelebihan/kelemahan)  yang ditemukan. 

Berdasarkan gambaran di atas, maka penelitian ‖Profile Of Student‘s Experiment Abilities 

After Laboratory By Inquiry Applied In Their First Experiment Activity‖ perlu untuk dilakukan 

sebagai penelitian pendahuluan yang selanjutnya akan kami kembangkan dalam penelitian 

skripsi kami.   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan secara  kolaborasi antara Dosen, Guru, dan Mahasiswa. Lokasi 

Penelitian dilakukan di salah satu  Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di kota  Badung, 

dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 39 siswa kelas VII tahun ajaran 2009/2010. Hal  

khusus yang menjadi karakeristik sampel penelitian adalah sample penelitian belum pernah 

melakukan kegiatan eksperimen fisika sebelumnya. Perangkat pembelajaran (RPP, LKS 

dan Rubrik penilaian) dibuat bersama-sama oleh Dosen, Guru dan Mahasiswa. Proses 

pembelajaran dilakukan oleh guru dan diobservasi oleh mahasiswa. Validasai Asessement 

Rubrik menggunakan validasi isi yang ditentukan  berdasarkan tehnik trianggulasi dan 

Reliabilitas rubrik diukur beradasarkan analisis antar rater mengunakan tehnik trianggulasi.  

Dengan ketentuan reliabilitas rubrik sebagai berikut : 
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Tabel 1. Ketentuan reabilitas rubrik 

 

No. Rater 1 Rater 2 Rater 2 Persentase % Deskritif 

1 √ √ √ 100 Tinggi 

2 √ √ - 66,7 Sedang 

3 √ - - 33,3 Rendah 

 

Adapun hasil temuan berupa kemampuan siswa terkait dengan pertanyaan yang 

dikembangan, dianalisisis berdasarkan tafsiran presentasi sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Tafsiran hasil penilaian siswa dalam presentase 

No. Persentase (%) Tafsiran 

1 0 Tidak ada 

2 1-25 Sebagian kecil 

3 26-49 Hampir setengahnya 

4 50 Setengahnya 

5 51-75 Sebagian besar 

6 75-99 Hampir seluruhnya 

7 100 Seluruhnya 

 

Hasil perolehan dianalisis dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang memiliki tingkat ketercapaian kurang dari 75%.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil  

Berdasarkan hasil penelitian , diperoleh data sebagai berikut : 

A.Validitas dan Reliabilitas Rubric 

Valisitas isi rubrik penilaian terkait dengan sub pokok bahasan Suhu dan pengukuran, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Validitas Rubrik 

No. 
Indikator pembelajaran yang 

dikembangkan 

Pertanyaan arahan untuk 

pencapian indikator. 

1. Mendefinisikan suhu dengan benar 1,2,3,4,5,6,dan 17 

2. Menjelaskan bahwa tangan ( alat indra) 

bukan merupakan alat ukur suhu yang 

baku. 

7,8,9,dan 10 

3. Dapat mengukur suhu dengan 

menggunakan termometer 

11, 12, 13, 14 ,15 dan 17 

4. Dapat melaporkan hasil pengukuran suhu. 16 

Reliabilitas rubrik dari hasil penilian : 

Tabel 4. Reabilitas rubrik 

No No pertanyaan Persentase (%) Tafsiran 

1. 4, 6 dan 13 < 33,3 rendah 

2. 3,5,7,15 dan 17 33,3< X< 66,7 sedang 

3. 1,2,8,9,10,11,12,14 dan 16 >66,7 tinggi 

 

Profil kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan  
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Berdasarkan hasil penilian terkait dengan LKS yang dikembangkan, maka profil kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut : 

Grarik 1. Grafik kemampuan menjawab siswa 

 

Berdasarkan gambaran grafik diatas, terlihat bahwa kemampuan eksperimen yang masih 

rendah dimiliki siswa adalah : (4) Membuat prediksi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari 

hasil hipotesis dan situasi eksperimen yang dibayangkan; (6) mengkomunikasikan dan 

mengaitkan fenomena diamati dengan konsep fisika. (13) Memahami spesifikasi alat ukur 

yang diperlukan 

Dari grafik, bila di interpretasikan dalam kemampuan bereksperimen adalah sebagai berikut.  

Tabel 5 : Tafsiran presentase kemampuan bereksperimen dari hasil tes 

No. Kemampuan bereksperimen % Tafsiran 

1 Mendefinisikan informasi awal 
 

85,00 Hampir Seluruhnya siswa memiliki 
kemampuan dalam memberikan 
definisikan suatu konsep suhu 
berdasarkan informasi terkait yang telah 
mereka dapatkan sebelumnya 

2 Mendeskripsikan  
 

79,00 Hampir seluruhnya siswa mampu 
mendeskripsikan nilai suhu berdasarkan 
fenomena yang dihadirkan oleh guru 

3 Memprediksikan kondisi 
pengukuran. 
 

46,00 Hampir setengahnya siswa mampu 
memprediksikan kondisi pengambilan data 
suhu yang ditunjukan pada termometer. 

Persentase skor 
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4 Kemampuan analisis 15,00 Sebagian kecil siswa yang mampu 
menganalisis dan mengaitkan informasi 
tentang konsep kesetimbangan yang telah 
mereka ketahui dengan konsep 
kesetimbangan termal 

5 Menghubungkan antara 59,00 Sebagian besar dapat menghubungkan 
konsep kestimbangan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan konsep 
kesetimbangan termal 

6 Menyimpulkan konsep   5,00 Sebagian kecil siswa dapat 
menyimpulkan konsep suhu berdasarkan 
pertanyaan arahan dan demonstrasi yang 
dilakukan oleh guru 

7 Kemampuan observasi  49,00 Hampir setengahnya siswa mampu 

memberikan jawaban benar mengenai 
observasi langsung terkait dengan 
pengamatan suhu dengan menggunakan 
tangan. 

8 Kemampuan pengamatan  100,00 Seluruhnya dari siswa mampu 
mengamati panas-dinginnya zat cair 
dengan menggunakan tangan. 
 

9 Kemampuan pengamatan 90,00 Hampir seluruhnya dari siswa mampu 
mengamati panas-dinginnya zat cair, 
ketika pengamatan menggunakan tangan 
yang berbeda. 

10 Kemampuan umtuk menyusun 
kesimpulan  sementara  

100,00 Seluruhnya dari siswa mampu 
menyimpulkan bahwa pengukuran suhu 
dengan menggunakan tangan tidak 
memberikan hasil yang  tepat 

11 Mengamati alat ukur 92,00 Hampir seluruhnya dari siswa dapat 
mengamati dan memberikan jawaban 
bahwa pengukuran suhu dengan 
menggunakan tangan tidak memiliki 
satuan 

12 Mendefinisikan informasi awal 
alat ukur suhu  

79,00 Hampir seluruhnya dari siswa mampu 

memberikan informasi bahwa termometer 
merupakan alat untuk mengukur suhu. 

13 Kemampuan mengamati 
spesifikasi alat ukur 

26,00 Hampir setengahnya dari siswa mampu 
mengamati jenis alat ukur suhu dengan 
benar. 

14 Kemampuan melakukan 
kegiatan pengukuran 

85,00 Hanya seluruhnya dari siswa mampu 
melakukan  pengukuran suhu dengan 
menggunkan termometer 

15 Mendesain eksperimen 
(menentukan prosedur dan 
langkah pengolahan data). 

49,00 Hampir setengahnya dari siswa mampu 
menyusun prosedur kegiatan eksperimen 
berdasarkan kegiatan pengamatan dan 
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 observasi langsung untuk menyusun 
prosedur pengukuran yang benar. 
 

16 Kemampuan melakukan 
kegiatan pengukuran 

95,00 Hampir seluruhnya dari siswa mampu 
melakukan pengukuran dengan benar 
berdasarkan prosedur yang dirancangnya 
sendiri untuk mendapatkan data hasil 
pengukuran dengan benar. 

17 Menyimpulkan hasil 
eksperimen 

36,00 Hampir setengahnya dari siswa mampu 
menyimpulkan kegiatan eksperimen yang 
dilakukan tentang suhu dan 
pengukurannya.  

 

Pembahasan  

Dari uraian di atas, ditemukan bahwa pembelajaran laboratory by inquiry di kelas yang baru 

pertama kali melaksanakan kegiatan eksperimen dirasakan masih belum optimal. Sebagian 

siswa tidak dapat mencapai indikator kebehasilan. Hal ini terlihat bahwa soal yang memiliki 

tingkat ketercapaian kurang dari 50% adalah soal yang mengukur kemampuan siswa dalam  

membuat kesimpulan kegiatan eksperimen yang dikaitkan dengan esensi konsep yang 

harus dicapai oleh siswa seperti yang tercantum dalam indikator, sedangkan soal yang 

memiliki ketercapaian lebih dari 50% merupakan soal-soal yang berisi pertanyaan-

pertanyaan arahan yang berkaitan dengan aktivitas inquiry siswa.  

Dari hasil tersebut terlihat bahwa model laboratory by inquiry untuk kelas yang belum pernah 

melaksanakan kegiatan eksperimen memerlukan beberapa modifikasi baik dari segi 

pertanyaan arahan maupun pada skenario pembelajarannya   

“The standars difine the abilities necessary for student to conduct scientific inquiry: „ identify 

questions and concepts that guide scintefic investigation, design and conduct scientific 

investigation, use technology and mathematic investigations to improve investigations and 

communication, formulate and revise scientific explanations using logic evidence, recognize 

and analyze alternative explanations and model, communicate and defend argument” (Carl J 

Wenning 2005) 

Berdasarkan gambaran di atas modifikasi  metode pembelajaran ditekankan pada: 

4. Pemberian konsep dalam rangka pembekalan pengetahuan siswa.  

Hal ini didasari atas kemampuan siswa yang lemah dalam menganalisis informasi dan 

mengaitkannya dengan konsep, maka penjelasan konsep disarankan untuk mengaitkan 
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kosep dengan contoh yang realistis dan logis bila memungkinkan disertai dengan demo 

yang dapat  menggambarkan hubungan antar variabel secara kualitatif. Kemudian 

pemahaman konsep disertai juga dengan memaknai simbol matematis  secara fisis (arti 

fisisnya) sehingga prediksi siswa mengenai simbol dapat dijelaskan secara rasional dan 

logis, maka disarankan beberapa contoh aplikasi yang diberikan dalam perkuliahan tidak 

hanya penjelasan matematis saja tetapi menyangkut arti fisis dari fenomena yang 

dicontohkan.  

5. Pembekalan pengalaman eksperimen dengan melakukan beberapa demonstrasi terkait 

dengan  identifikasi spesifikasi alat ukur serta cara pengukuranya yang benar, karena 

Pembelajaran eksperimen berbasis  inquiry membutuhkan kemampuan dasar siswa 

dalam menggunakan alat-alat eksperimen serta mengidentifikasinya. 

6. Perbaikan pertanyaan arahan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, hal ini 

didasari dengan kegiatan inquiry yang dilakukan sebelumnya. Sehingga pembelajaran 

berbasis inquiry dapat berjalan dengan baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data hasil temuan dan analisi, dapat disimpulkan bahwa, kegiatan 

eksperimen inquiry kurang optimal jika diterapkan pada siswa yang baru pertama kali 

melakukan kegiatan eksperimen, khususnya kemampuan siswa dalam menganalisis dan 

menyimpulkan kegiatan eksperimen. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakuka oleh Wenning, Carl. J tentang hirarki 

pendidikan dan proses inquiry, maka Kegiatan eksperimen berbasis inquiri harus melalui 

tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. 
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Development of Computer Simulation in Cooperative Learning Model To Minimize the 
misconception Physics in high school students in Palu 

 
 
Sahrul Saehana and Haeruddin  
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Abstract: It has been developed computer simulation at mechanics concept in cooperative 
models to minimize of student misconception.  This research done by development method. 
The subject is student of class X SMAN 2 Palu. Development phase consist of phase of 
investigation of early, desain phase, realization phase, implementation phase.  The indicator 
of this research include: validity, practicality and effectiveness. Beside, degradation of 
misconception and improvement of result of student learning also becomes key indicator of 
research. The result of investigation of early showing student misconception level is 53.04%. 
When the computer simulation is used so that the misconception less 5.56%. Mean of 
posttest and pretest respectively 12.43 and 18.00. Average N-Gain reached 43.25% and 
include medium category. The comments of student about the use of simulation in class are 
enough (78.57%).  The appearance simulation is also very good (98.21%). The illustration 
aspect in the form of pictures and graph are assumed to very good (80.36% and 81.25%). 
 
Keyword: computer simulation, misconception 

 
Pendahuluan 
 

Salah satu penyebab rendahnya nilai UAN mata pelajaran fisika pada siswa SMA di Kota 

Palu adalah tingginya tingkat miskonsepsi[1].  Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa 

sebagian besar materi fisika yang meliputi: mekanika, listrik, magnet, termodinamika, 

gelombang, optik mengalami miskonsepsi[1].      

Diketahui bahwa pada mata pelajaran fisika banyak mencakup konsep-konsep yang 

abstrak[2]. Hal ini membuka peluang yang cukup besar bagi siswa untuk mengalami 

miskonsepsi. Apalagi model pembelajaran yang diterapkan guru fisika dominan masih 

konvesional (ceramah). Berdasarkan hasil penelitian Kamaluddin (1998: 38)[3] 

mengungkapkan bahwa taraf kesalahan konsep pada siswa SMA Negeri di kota palu 

mencapai 76,89%. Fakta ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahrul 

(2006: 30)[1] yang mengungkapkan bahwa tingkat kesalahan konsep siswa SMA di kota palu 

pada konsep mekanika mencapai 51%.  

Hampir sebagian besar guru fisika di kota palu telah melaksanakan pembelajaran 

kooperatif di kelas. Akan tetapi dalam model pembelajaran ini guru belum memanfaatkan 

media pembelajaran, seperti simulasi komputer, untuk lebih meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran. Pembelajaran fisika dengan menggunakan simulasi komputer belum pernah 

diterapkan secara umum pada sekolah menengah atas. Hal ini disebabkan karena belum 

adanya model pembelajaran baku yang dapat digunakan oleh guru serta belum adanya 
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perangkat pembelajaran yang mendukung. Hingga saat ini belum ada studi mengenai model 

pembelajaran ini dengan menggunakan media pembelajaran (misalnya simulasi komputer) 

untuk mengatasi miskonsepsi fisika siswa. 

Tingginya tingkat miskonsepi juga ditemukan pada mahasiswa program studi 

pendidikan fisika fisika[4,5,6].  Apabila masalah miskonsepsi fisika ini tidak segera diatasi 

maka akan berlangsung terus menerus.  Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan simulasi komputer sehingga miskonsepsi fisika dapat diminimalisir. Hal ini 

dilakukan melalui identifikasi miskonsepsi fisika dan mengembangkan simulasi komputer, 

penerapan pembelajaran kooperatif dengan menggunakan simulasi komputer serta evaluasi 

pembelajaran fisika. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian pengembangan. 

Yang dikembangkan adalah simulasi komputer dan perangkat pembelajarannya dalam 

model pembelajaran kooperatif sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran fisika.  

Tahapan penelitian meliputi: studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan dan 

sosialiasi.  Dalam tahap pengembangan dilakukan uji ahli dan pengembangan perangkat 

pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran mengacu pada model Plomp [7]. 

Adapun kriteria kualitas perangkat pembelajaran sesuai model pembelajaran mengacu pada 

kriteria Nieven[8] pada pengembangan kurikulum.  Uji coba terbatas dilakukan pada siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Palu. Pemilihan sampel ini didasarkan pada kriteria bahwa sekolah 

tersebut memiliki tingkat miskonsepsi fisika yang cukup tinggi dan informasi bahwa SMA 

Negeri 2 Palu memiliki kelengkapan fasilitas laboratorium komputer. 

Hasil dan Diskusi  

Dalam penelitian ini diagnostik miskonsepsi siswa menggunakan tes diagnostik 

miskonsepsi dengan metode FCI (Force Concept Inventory) sebanyak 36 nomor.  Skala CRI 

yang digunakan yaitu[2]:  

- 0 untuk jawaban yang semata-mata diterka saja ‗totally guesed answer‟. 

- 1 untuk jawaban dipilih hampir diterka „almost a guess‟. 

- 2 untuk jawaban yang tidak yakin „not sure‟. 

- 3 untuk jawaban yakin „sure‟. 

- 4 untuk jawaban yang dipilih hampir pasti benar „almost certain‟. 
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- 5 untuk jawaban yang pasti benar „certain‟. 

Melalui skala tersebut dapat dibedakan siswa menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 

menebak jawaban yang benar (lucky guess), kelompok kurang pengetahuan (a lack of 

knowledge), kelompok miskonsepsi dan kelompok yang menjawab dengan benar 

(mengerti konsep). 

Gambar 2 berikut menunjukkan hasil investigasi yang dilakukan pada awal 

penelitian.  

 

 

Grafik 1. Tingkat miskonsepsi siswa 

 

Melalui grafik di atas diketahui bahwa tingkat miskonsepsi siswa SMAN 2 Palu cukup 

memprihatinkan yaitu sebesar 53,04%.  Hasil wawancara dengan siswa menjelaskan bahwa 

cukup sulit memahami konsep fisis pada soal tes (abstraksi masalah fisis yang cukup tinggi).  

Dari hasil investigasi awal diketahui pula bahwa konsep yang mengalami miskonsepsi dalam 

materi kinematika, yaitu: konsep jarak, posisi, kecepatan, percepatan, hukum Newton.  

Salah satu jenis kesalahan yang sering muncul yaitu besaran-besaran belum dapat 

dibedakan dengan baik.   
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Untuk mengatasi miskonsepsi tersebut maka dalam penelitian ini dikembangkan 

simulasi komputer[9,10,11].  Salah satu simulasi mekanika yang telah dikembangkan tampak 

pada gambar berikut:  

 

 

Gambar 1. Simulasi gerak pada katrol 

Pada saat menggunakan simulasi di atas siswa dapat memanipulasi parameter input sesuai 

dengan nilai yang diinginkan, mengamati gerak benda, menyimpulkan peristiwa gerak 

tersebut, dan mengkonstruksi konsepnya sendiri berdasarkan fenomena yang diamati[9].      

Simulasi komputer yang dihasilkan tersebut kemudian dimanfaatkan dalam 

pembelajaran kooperatif sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat 

miskonsepsi, seperti yang ditunjukkan oleh grafik 2 berikut:    
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Grafik 3. Perbandingan hasil tes diagnostik sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

Grafik di atas menunjukkan terjadinya penurunan tingkat miskonsepsi siswa 

sebesar 5% setelah pembelajaran kooperatif dengan menggunakan simulasi komputer 

diimplementasikan.  Hal ini disebabkan karena melalui penggunaan simulasi komputer 

siswa dapat melihat fenomena fisis secara langsung[1,9].    

Skor rata-rata siswa pada hasil pretes adalah sebesar 12,43 dan skor rata-rata 

pada hasil postes adalah sebesar 18,00. Hal tersebut terjadi karena pada saat pretes 

para siswa mengerjakan soal dengan menggunakan pengetahuan awalnya sedangkan 

pada saat dilakukan postes, para siswa sudah menggunakan simulasi komputer dalam 

model pembelajaran kooperatif. Peningkatan hasil belajar seluruh subjek penelitian juga 

dapat diketahui melalui hasil perhitungan rerata gain ternormalisasi (rerata N-Gain). 

Besar rerata N-Gain yang diperoleh adalah 43,25% yang termasuk dalam kategori 

sedang.  

Hasil tanggapan siswa terhadap simulasi dalam model pembelajaran kooperatif 

memberikan respon rata-rata dengan persentase 78,57% yang termasuk dalam kategori 

cukup. Jika dilihat pada tiap aspek yang ditinjau, maka untuk aspek penampilan materi 

pada simulasi, rata-rata siswa memberikan respon sangat baik yakni dengan persentase 

terbesar 98,21 %. Sedangkan untuk aspek materi dan aspek Ilustrasi berupa gambar, 

grafik, mendapat respon dengan kategori baik masing-masing sebesar 80,36 % dan 

81,25 %.  

Pilihan jawaban siswa dalam angket untuk aspek contoh-contoh soal yang ada 

dan aspek latihan soal serta tes formatif yang ada pada setiap kegiatan belajar sudah 

mengukur pemahaman siswa tentang materi dalam simulasi dalam model pembelajaran 

kooperatif termasuk dalam kategori cukup yakni dengan persentase masing-masing 
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76,78%; 73,21% dan 70,53%. Hal ini disebabkan para siswa lebih tertarik pada tampilan 

materi maupun ilustrasi yang ditampilkan, sehingga mereka cenderung termotivasi untuk  

mengeksplorasi sendiri menu-menu yang ada pada program pembelajaran ketimbang 

melatih penguasaan konsep yang sudah disediakan melalui contoh soal, latihan soal 

maupun tes formatif. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil tes diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dengan simulasi 

komputer diketahui bahwa jumlah siswa yang menebak jawaban sebesar 4,33%, siswa 

yang menjawab dengan benar sebanyak 12,66%, kurang pengetahuan sebesar 29,26% 

miskonsepsi sebesar 53,04%.  Namun setelah pembelajaran dengan simulasi komputer 

diterapkan miskonsepsi siswa 47,48%, atau berkurang sebesar 5,56%. 

2. Hasil implementasi peningkatan hasil belajar melalui hasil perhitungan rerata Gain 

ternormalisasi sebesar 43,25% yang termasuk dalam kategori sedang. 

3. Tanggapan siswa terhadap simulasi dalam model pembelajaran kooperatif memberikan 

respon rata-rata dengan persentase 78,57 % yang termasuk dalam kategori cukup, 

aspek penampilan materi pada simulasi, rata-rata siswa memberikan respon sangat baik 

yakni dengan persentase terbesar 98,21 %. Sedangkan untuk aspek materi dan aspek 

Ilustrasi berupa gambar, grafik, mendapat respon dengan kategori baik masing-masing 

sebesar 80,36 % dan 81,25 %. 
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Application Of Cooperative Learning With Material Assignment Towards Topic Of 
Direct Current Electrical Circuit  
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Abstract: The aim of this study is to improve learning quality and physics students‘ learning 
output, especially, on direct current electrical circuit topic through cooperative learning with 
learning material assignment. As a reflection, this study is classroom action research which 
is conducted by collaborating with classroom teacher. This study take place in 5 cycles, 
observation result on each cycle is evaluated and reflected to improve next action. Data that 
is collected in this research is students learning output, comprehension towards assigned 
items material, learning activity observation, and students‘ response towards learning. 
Before action is conducted, students are given pretest, after learning of two sub concept, 
students are given formative test, and in the end of learning, students are given final test 
(posttest). Data is analyzed descriptively and statistically by using t-test for students‘ learning 
output significance. This study result shows that qualitatively there is significance students‘ 
learning output for all groups. The highest improvement is on group of high school students. 
It is supported by students‘ comprehension change towards items material which is 
improved significantly. Based on interviews with teacher, cooperative learning with material 
assignment can improve student‘ creativity, motivation and learning activity. Cooperative 
learning with learning material assignments really help students which have mediocre and 
low ability because they can ask question, discuss, and ask for help towards more clever 
students in understanding concept. Cooperative learning with learning material assignment 
can also increase responsibility and grow social attitude among students. 
 
Keywords : Cooperative Learning, Material Assignment, classroom action research.  

         improve learning.  
 
PENDAHULUAN 
 

Proses pembelajaran di dalam kelas pada umumnya masih didominasi oleh guru. Siswa 

dianggap sebagai kertas kosong yang akan ditulis dengan pengetahuan yang belum tentu 

sesuai dengan keperluannya. Ketidaktahuan peserta didik mengenai kegunaan fisika dalam 

praktek sehari-hari menyebabkan siswa lekas bosan dan tidak tertarik untuk memahami 

konsep. Guru beranggapan bahwa pengetahuan yang diberikan dapat diterima seluruhnya 

oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa harus menerima informasi yang diberikan 

guru, siswa lebih banyak mendengar, menulis apa yang diinformasikan guru dan latihan 

mengerjakan soal. Jika diamati secara seksama, pembelajaran lebih  berpusat pada guru 

sebagai penyampai materi. 

Hasil survei dan diskusi dengan guru fisika, diperoleh informasi bahwa mata 

pelajaran fisika merupakan mata pelajaran kurang disenangi, hasil siswa ujian tergolong 

rendah dibandingkan mata pelajaran lain. Helmi Nalori (2000) dalam penelitiannya 

menemukan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal arus searah adalah pada 
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tingkat pemahaman, menerapkan konsep, dan rendahnya kemampuan siswa dalam 

menghubungkan konsep pada saat proses penyelesaikan soal. Saat dilakukan diskusi 

kelompok, sebagian siswa bekerja sendiri, dan situasi kelas dalam berdiskusi tidak 

menunjukkan aktivitas yang berarti melainkan sebagian siswa hanya menunggu hasil diskusi 

kelompok dari siswa yang lebih pintar dan mau belajar. Diskusi kelompok yang dibuat guru, 

tidak menarik minat siswa sehingga siswa tidak tertarik melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa orang siswa, ternyata siswa 

merasa kurang diaktifkan oleh guru, tidak diberi tanggung jawab dan tugas dalam belajar, 

sebagian siswa mengerjakan tugas-tugas fisika di kelas sebelum masuk jam 2 pelajaran 

fisika. Dengan kurang aktifnya siswa dalam belajar, mengakibatkan hasil belajar yang 

dicapai siswapun pada akhir semester rendah, dari 115 siswa hanya 40 % yang tuntas 

belajarnya. 

Pembelajaran fisika di sekolah sekarang ini masih didasarkan pada asumsi bahwa 

pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Dalam 

pembelajaran, kepala siswa masih dipandang sebagai kotak kosong yang siap diisi dengan 

konsep-konsep dan rumusrumus. Sehingga guru dalam pembelajaran hanya berupaya 

menuangkan sebanyak mungkin pengetahuan melalui metode ceramah yang diikuti dengan 

latihan soal-soal. 

Dalam pembelajaran di kelas, siswa pasif mendengar penjelasan guru, siswa lebih 

sering bertanya pada teman tentang hal-hal yang belum mereka pahami dari pada bertanya 

kepada gurunya. Pengembangan model belajar kooperatif memanfaat-kan kecenderungan 

siswa berinteraksi dan diharapkan berdampak positif bagi siswa yang rendah 

prestasinya.Konsep rangkaian listrik arus searah rnerupa-kan konsep dasar tentang 

kelistrikan dan cukup banyak aplikasinya dalarn kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran fisika tidak dimulai dari pengetahuan awal siswa. padahal menurut teori 

konstruktivisme, siswa sebelum mengikuti pembelajaran telah emiliki konsepsi masing-

masing terhadap materi yang akan diajarkan dan ungkin masih miskonsepsi. Pembelajaran 

yang tidak berdasarkan konsepsi awal siswa akan menyebabkan miskonsepsi mereka 

bertahan bahkan cenderung bertambah kompleks. 

Upaya perbaikan suasana belajar yang lebih kondusif, konstruktif, demo-kratis, dan 

kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan interaksi pembelajaran antara guru dengan 

siswa, dan antara siswa dengan siswa lainnya. Interaksi siswa dalam kelas merupakan 

bagian yang sangat penting. Pola interaksi yang seimbang, peran guru sebagai instruktur 

perlu mengalami pergeseran menjadi fasilitator atau mediator dalam belajar, sehingga 
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sangat memungkinkan buhnya suasana belajar kerjasama, dan belajar secara gotong 

royong. 

Salah satu strategi pembelajaran kooperatif  adalah adalah model yang 

dikembangkan oleh Lonning yaitu Cooperative Learning Srategies (CLS). Model ini 

diperkirakan mampu meningkatkan kreativitas siswa, dan penciptaan iklim yang kondusif, 

karena model ini hanya dapat diterapkan jika hubungan kerjasama antar siswa terjalin 

dengan baik, dan komunikasi tercipta secara dialogis. Kolaborasi dan partisipasi dapat 

terbentuk dan terbina secara efektif, hubungan persahabatan yang saling rcaya dapat 

terjalin dengan baik dan dinamis. 

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian ini sebagai upaya mengatasi 

permasalahan pembelajaran fisika. Adapun ruang lingkup masalah adalah ” Apakah 

penerapan pembelajaran kooperatif dengan pemberian bahan ajar pada topik rangkaian 

listrik arus searah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Secara rinci rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penerapan pemebelajaran kooperatif dengan 

pemberian bahan ajar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa; (2) Apakah penerapan 

pemebelajaran kooperatif dengan pemberian bahan ajar dapat meningkatkan pemahaman 

siswa belajar fisika pada konsep rangkaian listrik arus searah? 

Berdasarkan latar belakang rnasalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : Apakah penerapan pembelajaran kooperatif dengan pemberian bahan 

ajar pada topik rangkaian listrik arus searah dapat meningkatkan hasil belajar siswa ? 

Adapun tujuan penelitian ini memperbaiki proses proses pembelajaran fisika melalui  

penerapan pembelajaran kooperatif learning dengan pemberian bahan ajar pada konsep. 

Secara rinci, tujuan  penelitian ini adalah (1). Meningkatkan aktivitas belajar siswa tentang 

konsep listrik arus searah; (2) Meningkatkan pemahaman siswa belajar fisika tentang 

konsep konsep listrik arus searah; 3. Memberikan bahan ajar tentang konsep konsep listrik 

arus searah; 4. Menerpakan model cooperatif learning strategis pada pembelajaran konsep 

listrik arus searah. 

Aspek yang diamati meliputi : konsepsi awal dan akhir siswa tentang konsep 

rangkaian listrik arus searah; (2) apakah terjadi perubahan pemahaman siswa setelah 

pembelajaran dilakukan; (3) apakah pembelajaran kooperatif dengan pem-berian bahan ajar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep rangkaian listrik arus searah. (4) 

mengamati aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran kooperatif dengan pemberian 

bahan ajar; dan (5) respon siswa dan guru terhadap model pembelajaran yang dilakukan. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa kelas II 

SMA dalam mempelajari topik listrik arus searah. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

tindakan kelas. Bentuk penelitian tindakan yang dipilih adalah PTK kolaboratif partisipatoris 

(Hopkins, 1993), dalam penelitian ini peneliti berjasama dengan guru di sekolah yang 

mempunyai permaslahan dan pengalaman empirik di kelas. Dalam pelaksanaan penelitian, 

guru dan peneliti saling bertukar pikiran tentang berbagai permasalahan kelas dan mencari 

jalan keluar untuk masalah tersebut.  

Tahap-tahap  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : observasi 

Awal, bertujuan untuk Mengumpulkan data tentang kemampuan/hasil belajar siswa 

sebelumnya; memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi guru dan siswa di 

kelas, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran, wawancara 

dengan siswa,serta mendiskusikan temuan awal dengan guru; tahap refleksi, dilakukan 

refleksi terhadap berbagai permasalahan jumpai untuk menentukan tindakan pembelajaran 

yang paling tepat guna mengatasi masalah tersebut dan Menentukan kelas yang akan 

dijadikan tempat dilakukannya penelitian tindakan; tahap penyusunan rencana tindakan, 

mempersiapan berbagai hal yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan. hal-hal yang 

dipersiap kan antara lain, waktu pelaksanaannya, Menyusun rencana pembelajaran, 

Menyiapkan bahan ajar (modul dan LKS), menetapkan cara dan format observasi, 

menyusun instrumen tes pemahaman dan menetapkan langkah dan jumlah tindakan yang 

akan dilaksanakan dan berikutnya Tahap pelaksanaan tindakan. 

 

Tindakan, Pengamatan dan Refleksi 

Pembelajaran dilakukan sebanyak tiga siklus,  tiap siklus dilakukan dua kali 

pertemuan. Pada saat pembelajaran dilaksanakan observasi dan observer sesuai dengan 

format yang telah ditetapkan. Melaksanakan tes hasil belajar yang pertama sebagai evaluasi 

silkus. Siklus I, membahas tentang konsep arus listrik dan hambatan listrk; Siklus II, hukum 

kirchoof  dan rangkaian hambatan listrik dan  membahas tentang konsep; siklus III, susunan 

hambatan listrik dan susunan sumber tegangan listrik. 

Observasi dan monitoring akan dilakukan sejak mulai diterapkannya implementasi 

tindakan. Kolabolator akan mengamati selama peneliti menerapkan tindakan. Alat yang 

digunakan dalam observasi dan monitoring ini adalah: lembar observasi, jurnal, dan tes, 

yaitu pretes dan postes. Berdasarkan hasil analisis itu, akan diketahui apakah tindakan yang 
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dilakukan sudah mulai menampakkan hasil atau belum. Jika hasil analisis data itu belum 

menunjukkan keberhasilan, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk tahapan 

perencanaan pada siklus berikutnya. 

 

Temuan dan Pembahasan 

Dari observasi awal ditemukan bahwa guru dalam pembelajaran hanya berupaya 

menyampaikan sebanyak mungkin pengetahuan melalui metode ceramah yang dilanjutkan 

dengan latihan soal-soal, siswa kelihatan pasif mendengar penjelasan dari guru, dan lebih 

sering bertanya kepada temannya tentang hal-hal yang belum mereka pahami dari pada 

bertanya kepada guru. Tampak pembelajaran sangat didominasi oleh guru yang 

menekankan pada hitungan-hitungan soal, siswa hanya dilatih untuk mengerjakan soal-soal. 

Padahal kurikulum IPA memberikan rambu-rambu agar fisika diajarkan mulai dari konsep 

yang telah diketahui siswa ke konsep yang belum diketahui siswa, dari konsep  kongkret 

konsep ke konsep abstrak, dan dari yang mudah ke yang sulit. 

Berdasarkan temuan awal tersebut, maka pembelajaran masih dapat dioptimalkan, 

Penulis dan guru kolabarator sepakat menerapkan  pembelajaran berorientasi siswa 

sebagai fokus belajar, yaitu pembelajaran kooperatif yang kembangkan oleh Lonning 

dengan pemberian bahan ajar sebagai sumber bacaan. 

 

Deskripsi hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan 40 soal pilihan ganda,  Sedangkan 

pemahaman siswa diukur dengan angket skala Likers yang dimodifikasi. Sebelum 

pembelajaran, siswa diberi tes awal untuk mengetahui uan awal tentang topik rangkaian 

listrik arus searah. Hasil tes awal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Grafik 1.  Deskripsi Hasil Tes Awal Siswa

 

 

Garfik 2. Deskripsi Hasil Tes akhir Siswa

 

Konsep A  :  arus listrik dan hambatan listrik;  
Konsep B  :  hukum kirchoof  dan rangkaian hambatan listrik dan ; 
Konsep C  :  susunan hambatan listrik dan susunan sumber tegangan. 
 

Dari grafik 1. tampak bahwa profil pengetahuan awal siswa tergolong rendah, rata-

rata hasil tes 2,83 dalam skala 10. Hasil tes belajar kelompok unggul rata-rata 4,20, sedang 

2,49 dan rendah 2,15. Dua minggu setelah tindakan, siswa diberi tes akhir untuk 

mengetahui sejauhmana penguasaan materi dan pemahaman mereka terhadap konsep 
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listrik arus searah. Gambaran tentang nilai postes ditunjukkan pada grafik 2, menunjukkan 

pencapaian hasil belajar siswa setelah dakan pembelajaran. Pada grafik ditunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar dengan skor rata-rata 6,69 pada skala 10. Jika ditinjau 

berdasarkan kelompok, maka skor paling tinggi adalah pada kelompok siswa kategori 

unggul dengan rata-rata skor 8,00 pada skala 10, kategori sedang 6,49 pada skala, dan 

kategori Rendah 5,80 pada skala 10. 

 

Grafik 3.Deskripsi Pemahaman awal siswa

 

 

Grafik 4. Deskripsi Pemahaman akhir Siswa 
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Pada grafik 3. profil pemahaman siswa ketika dilakukan tes awal, rata-rata hanya 8,8 

% materi soal yang dipahami, 19,5% materi soal kurang dipahami, dan 71,7% materi belum 

atau tidak dipahami. Grafik 4 menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tes 

akhir. Pada grafik tampak bahwa setelah pembelajaran siswa dapat memahami materi soal 

rata-rata 54,1 %, kurang paham 29,4%, dan tidak paham/belum paham 16,6%. Jika dilihat 

berdasarkan kelompok siswa, maka siswa -~gori unggul telah paham materi soal rata-rata 

71,8%, kurang paham 22,8%, dan tidak paham 5,5%. Dapat dilihat adanya peningkatan 

pemahaman siswa terhadap materi soal yang lebih baik bila dibandingkan dengan hasi1 

pretes. Siswa yang kurang paham dan tidak paham terjadi merata pada seluruh kelompok 

siswa baik sebelum atau sesudah tindakan pembelajaran. Kurang dan tidak paham mungkin 

saja terjadi karena konsepsi siswa berbeda dengan konsep ilmiah (miskonsepsi) dengan 

konsep yang diajarkan guru. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari perbedaan skor 

pretes, dan postes siswa sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

Peningkatan hasil belajar dan pemahaman siswa,disebab meningkatnya motivasi 

dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. pembelajaran kooperatif mendorong siswa 

lebih aktif dalam belajar, Hal ini sangat membantu siswa dalam mengkonstruk konsep-

konsep yang sedang dipelajari. Siswa tidak merasa puas konsepsi yang telah dimilikinya 

setelah fakta-falcta baru (konsep baru)yang ditunjukkan lebih masuk akal. Pada kondisi 

seperti ini konsepsi siswa yang baru mulai terbentuk terestrukrisasi dan berubah 

(termodifikasi) membentuk kesetimba-ngan baru (konsep baru) melalui percobaan, diskusi, 

bertanya kepada guru dan siswa lain dalam kelompoknya. Menurut teori konstruktivisme, 

memang seharusnya anaklah mengkonstruk pengetahuannya sendiri melalui berbagai 

interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Posner (1982 dalam Tomo, 2002) bahwa siswa seharusnya memilki 

keinginan untuk mengubah pikirannya melalui proses akomodasi, menganti konsepsi lama 

dengan konsepsi yang baru melalui Proses akomodasi. Proses akomodasi ini akan terjadi 

apabila syarat atau kondisi perubahan konseptual dapat dihadirkan dalam ajaran yaitu : 1) 

harus ada rasa ketidakpuasan terhadap konsepsi yang telah ada; 2) konsepsi yang baru 

harus dapat dipahami dan masuk akal; dan (3) konsepsi baru memungkinkan kebergunaan. 

Gagne (1985) juga mengatakan proses belajar akan lebih bermakna jika menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, hal ini hanya akan terjadi apabila 

penetahuan yang ada telah diaktivasi ke dalam pikiran. Kemudian dalam pembelajaran 

harus dikondisikan (instructional events), misalnya : memotivasi siswa, mengkomunikasikan 
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tujuan, mengarahkan perhatian siswa, mengaktifkan perhatian pegetahuan yang berhubu-

ngan, memberikan bimbingan, memunculkan kinerja, dan memberikan umpan balik.  

Tanggapan siswa mengenai pembelajaran kooperatif sangat positif, mereka sangat 

tertarik pembelajaran karena dapat lebih aktif, tidak membosankan, kesempatan bertanya 

kepada guru dan teman dalam satu kelompok. Pembeajaran kooperatif membuat mereka 

lebih berani dan tertantang serta rasa kebersamaan dalam belajar.  Sikap guru terhadap 

pembelajaran kooperatif yang diterapkan sangat positif, Guru berpendapat bahwa 

pembelajaran kooperatif suasana baru di kelas, siswa selalu kelihatan segar, antusias dan 

semangat belajarnya. Menurut guru pembelajaran kooperatif membutuhkan persiapan yang 

lebih lama dan perencaan yang lebih matang, adanya fasilitas sekolah yang memadai, dan 

waktu pembelajaran lebih lama. Sementara tuntutan materi terlalu banyak.  

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan temuan, analisis dan pembahasan secara umum dapat 

disimpulkanbahwa pembelajaran kooperatif dengan pemberian bahan ajar mampu 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Pembelajaran kooperatif lebih memberi 

kesempatan lebih besar menemukan (mengkonstruk) pengetahuan melalui berbagai 

interaksi baik dengan guru maupun dengan temannya sendiri. Pembela-jaran  kooperatif 

dengan pemberian bahan ajar membuat siswa lebih aktif dan menumbuhkan rasa 

kebersamaan dalam belajar. 

Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar fisika, perlu dipertim-bangkan 

perlunya kita melakukan berbagai beberapa altematif pengembangan tindakan lainnya 

dalam rangka memperbaiki belajaran di kelas, Pembelajaran kooperatif dapat dijadikan 

altematif dalam rangka meningkatkan hasil belajar karena siswa dapat terlibat aktif 
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Abstract 
Multimedia elements are of increasing importance in physics teaching. Phenomena can be 
presented vividly and correlations can be examined and analysed. In addition, it is possible 
to simulate complicated content, to present simultaneously different levels of abstraction and 
to help students gain a better understanding. Amazing Physics are interactive multimedia 
software as are interactive screen experiments (ISE), computer generated simulations and 
animations. This is research is aimed at finding out: (1) whether there is a support of 
amazing physics interactive multimedia toward teaching physics? (2) Can Amazing Physics 
training improve teacher‘s teaching ability? (3) Do teachers find it difficult to use amazing 
physics software? (4) Do teachers have desire to use amazing physics software? (5) Do 
teachers need creativity in teaching activity? (6) Is it necessary for teachers to do training? 
Thus, the research method used was descriptive. The data at this research were taken from 
three Amazing Edu training location that is: Batam, Sidoarjo and Jakarta.  The result of this 
research was that 99 % teachers said that Amazing Physics Interactive Multimedia support 
teachers in physics teaching, 90% Amazing Physics training can to improve teacher‘s 
teaching ability, 62 % teachers find it difficult to use amazing physics software, 87 % 
teachers have desire to use amazing physics software, 95 % teachers need creativity in 
teaching activity and 79 % it is necessary for teachers to do training. 
 
Keywords: Interactive multimedia, Teaching physics  

 
PENDAHULUAN 
 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, teknologi informasi dan komunikasi (yang sering 

disebut TIK) telah digunakan dalam pembelajaran IPA. Interaktivitas yang digunakan sangat 

sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pendidikan. Siswa-siswa dapat 

membangun pengetahuannya dengan arahan dari guru (Duffy dan Jonassen, 1992). 

Penggunaan simulasi digital ini merupakan sesuatu yang berbeda dalam proses belajar. 

Namun demikian, saat ini material multimedia online yang tersedia untuk pengajaran fisika 

hanya sedikit (Altherr, Wagner, Eckert, & Jodl, 2004), Akibatnya guru fisika harus 

bergantung pada material multimedia yang offline seperti software Pesona Fisika. 

Bagaimanapun bagusnya material multimedia interaktif yang tersedia di sekolah, proses 

pembelajaran di kelas tidak langsung menjadi lebih baik karena penggunaan simulasi 

interaktif, tetapi dalam menyusun perencanaan pengajaran guru perlu melakukan kombinasi 

yang tepat (Hestenes, 1998; Steinberg, 2000).   

Manfaat multimedia pembelajaran bagi pengguna diantaranya adalah (Fenrich, 

1997): Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan dan keinginan mereka. 

Artinya pengguna sendirilah yang mengontrol proses pembelajaran, siswa belajar dari tutor 
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yang sabar (komputer) yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dari siswa, siswa akan 

terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik yang seketika, siswa 

menghadapi suatu evaluasi yang obyektif melalui keikutsertaannya dalam latihan/tes yang 

disediakan, siswa menikmati privasi di mana mereka tak perlu malu saat melakukan 

kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul (―just-in-time” learning), dan belajar kapan saja 

mereka mau tanpa terikat suatu waktu yang telah ditentukan. 

Selama proses pembelajaran ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan kepada 

siswa, bahkan banyak yang tidak dapat ditunjukkan dan pada umumnya tidak pernah 

dialami siswa. Setiap orang tahu bahwa melihat lebih baik dari pada mendengar dan 

mengalami lebih baik dari pada melihat. Jika siswa mengalaminya, maka ia akan lebih 

mudah memahaminya dan mengingatnya. Ini merupakan suatu upaya untuk memberikan 

siswa pengalaman sebanyak mungkin, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cara untuk 

membuatnya dialami oleh siswa. Misalnya bagaimana caranya supaya siswa merasakan 

perbedaan antara percepatan gravitasi di bumi dan di bulan? Apakah hanya mengatakannya 

ke siswa? Atau menjelaskan lewat rumus?  

Dengan bantuan multimedia ini, guru dapat menggunakan berbagai metode dalam 

mengajarkan IPA fisika di kelasnya. Misalnya, peer interactions dapat dijadikan menjadi 

strategi yang berharga (Posner et al, 1982; Littledyke, 1998) yang menghasilkan diskusi 

produktif. Guru perlu mengembangkan pembelajarannya untuk menjelaskan suatu konsep, 

sehingga konsep tersebut masuk akal dan perlunya pengetahuan baru dalam konteks yang 

berbeda (Abrams, 1998).  

Simulasi yang dikombinasikan dengan praktek dapat menjadi efektif dalam 

membantu siswa merubah kosep mereka yang tidak ilmiah (Harlen, 1999; Peat and 

Fernandez, 2000). Sebagai contoh, animasi yang ditayangkan merupakan suatu sarana 

diskusi di kelas dan dapat menjelaskan miskonsepsi siswa.   

Oleh karena itu, Pesona Edukasi melaksanakan pelatihan PesonaEdu bagi guru 

fisika dari sekolah pengguna software Pesona Fisika. Dengan pesatnya perkembangan TIK 

saat ini, dan semakin banyaknya sekolah pengguna software Pesona Fisika, maka perlu 

dilakukan penelitian terhadap dukungan multimedia interaktif Pesona Fisika dalam 

pembelajaran fisika. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan penelitian selanjutnya, yakni dalam pengembangan model pelatihan 

penggunaan multimedia interaktif (PPMI) bagi guru-guru IPA fisika SMP. Dengan demikian 

PPMI akan semakin sempurna.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan 

penelitian ini adalah: (1) Apakah dengan adanya software Pesona Fisika guru merasa 

terbantu dalam mengajar dan membuat RPP?, (2) Apakah pelatihan penggunaan software 

Pesona Fisika dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar?, (3) Apakah ada 

kesulitan guru dalam menggunakan software Pesona Fisika?, (4) Apakah guru 

menginginkan menggunakan software Pesona Fisika?, (5) Apakah guru butuh kreativitas 

dalam mengajar?, (6) Apakah guru masih memerlukan pelatihan lanjutan? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode desktriptif untuk mengetahui pendapat 188 

orang guru yang pernah mengikuti pelatihan Pesona Fisika di daerah Batam, Sidoarjo dan 

DKI Jakarta tahun 2008. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui pendapat guru 

tersebut adalah angket. Pengolahan data dari angket ini dilakukan dengan menghitung 

persentasi masing-masing jawaban peserta dengan menggunakan Microsoft Excel. Saran 

dan komentar guru diolah dengan menggunakan teknik analisis wacana. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem pembelajaran konvensional di sekolah makin diyakini sebagi sistem yang 

sudah tidak efektif lagi. Berbagai konsep yang menyangkut kemampuan otak, kecerdasan, 

dan kreativitas, berkembang makin jauh, dan makin menguatkan argumentasi yang ingin 

mengoreksi kelemahan sistem belajar yang selama ini berlaku secara konvensional. 

Berkembangnya berbagai model pembelajaran yang terbaik untuk masa depan, didahului 

dengan berkembangyna teori dan pengetahuan mengenai otak ataupun kecerdasan 

manusia.  

Dari berbagai teori yang berkembang dan praktek yang dilakukan di berbagai 

Negara, dalam rangka melaksanakan gerakan pembaruan pendidikan, pada dasarnya kita 

dapat menarik kesimpulan adanya dua aspek pembaruan yang penting, yaitu: (1) 

pembaruan dalam pendekatan pembelajaran, yang menyangkut esensi, materi dan metode 

pembelajaran. Ini terjadi karena pengaruh berbagai temuan/teori/konsep baru yang 

berkembangan mengenai otak dan kecerdasan yang dipicu oleh dinamika perubahan multi 

dimensional dari lingkungan hidup dan kehidupan yang menuntut komitmen dan 

kemampuan yang makin tinggi dari sumber daya manusia. (2) pemanfaatan teknologi 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

609 

 

informasi dan komunikasi yang sudah berkembang demikian canggih untuk menunjang 

tercapainya pembaruan strategi dan teknik pembelajaran.  

Teknologi informasi dan komunikasi mutakhir yang telah berkembang sejauh ini, 

sudah sangat memadai untuk dapat memfasilitasi, membekali, mencerdaskan, dan 

memudahkan berbagai aspek pekerjaan siswa. Berbagai segi pekerjaan seperti: eksplorasi, 

pencatatan, pendataan, menghitung atau pengolahan data, analisis, menggambar, 

memvisualisasikan, dan mengemasnya dalam format laporan akhir, dapat dilakukan dengan 

memanfatkan aplikasi ensiklopedia (interactive CD-Rom, multimedia), word-wide-web, 

pengolah kata, spreadsheet, graphic desain, presentation tools, dan sebagainya. Sementara 

interaksi dalam bertukar pikiran dengan siswa lain dan guru, atau wawancara dengan nara 

sumber dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi networking seperti e-mail, 

chat, voice mail, dan tele conference.   

Kelebihan menggunakan teknologi dalam proses belajar, selain mempermudah dan 

mempercepat siswa bekerja (efisiensi), juga menyenangkan karena siswa berinteraksi 

dengan warna-warna, gambar, suara, video, dan sesuatu yang instan. Situasi dan kondisi 

yang menyenangkan inilah yang sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting dan 

esensial untuk mencapai efektivitas dalam belajar. Teknologi mampu membangkitkan emosi 

positip dalam belajar.  

Software Pesona Fisika sebagai sebuah multimedia interaktif merupakan produk 

dari PT. Pesona Edukasi. Contoh produk software Pesona Fisika ini dapat di akses lewat 

www. Pesonaedu.com. Software Pesona Fisika ini telah mendapat pengakuan dari 

Depdiknas sebagai Best Education Software, bahkan software ini masuk sebagai FINALIS 

pada World Summit Award 2007. Dalam hal ini hanya ada 9 produk (negara) yang 

ditetapkan sebagai finalis dari jumlah total 85 negara yang megirimkan karya pada kategori 

e-Learning. Software ini hingga kini telah digunakan di ribuan sekolah di Indonesia. Setiap 

guru fisika dari sekolah yang mendapatkan software ini, akan mendapat kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT. Pesona Edukasi.  

Dari angket yang dibagikan kepada 188 orang peserta baik di Batam, di Sidoarjo 

maupun di Jakarta ditemukan bahwa dengan menggunakan software Pesona Fisika 99 % 

guru merasa terbantu dalam mengajar dan dalam membuat RPP. Menurut beberapa guru, 

selama ini dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan 

kepada siswa, bahkan banyak yang tidak dapat ditunjukkan dan pada umumnya tidak 

pernah dialami siswa. Misalnya bagaimana caranya supaya siswa merasakan perbedaan 

antara percepatan gravitasi di bumi dan di bulan? Apakah hanya mengatakannya ke siswa? 
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Atau menjelaskan lewat rumus? Namun dengan menggunakan software Pesona Fisika, 

guru dapat menunjukkan fenomena fisika ini. Siswa bahkan dapat menemukan bila berat 

benda di Bumi 300 N maka berat benda itu di Bulan menjadi 48 N, bahkan siswa dapat 

menemukan berat benda tersebut di planet lainnya seperti di Merkurius menjadi 111 N, di 

Venus 267 N, di Mars 110 N, di Jupiter 693 N, di Saturnus 269 N, di Uranus 261 N, di 

Neptunus 330 N dan di Pluto 18 N. Berat benda di Bumi juga dapat diubah-ubah sedemikian 

mudahnya tinggal menggeser-geser kursor saja. Siswa dapat mengetahui berapa berat di 

berbagai planet, hanya dengan mengklik planet tersebut. Dengan animasi dan simulasi 

seperti ini meskipun siswa tidak secara langsung merasakan, akan memudahkan bagi siswa 

mengerti bahwa percepatan pravitasi diberbagai planet tersebut berbeda. 

Selain itu, dengan mengikuti pelatihan Pesona Fisika ini, kemampuan mengajar 

dapat meningkat. Karena dalam pelatihan ini diberikan pengetahuan dan cara pembelajaran 

yang efektif, kreatif, interaktif dan menyenangkan. Peserta diberikan kesempatan untuk 

praktek mengajar lewat peer teaching. Bahkan ada peserta yang menemukan sesuatu yang 

baru dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan variatif. 

Menurut guru yang menjadi peserta pelatihan ini, bahwa pelatihan ini menambah wawasan 

dan pengalaman dalam variasi metode pembelajaran. Namun demikian, guru mengaku 

kesulitan dalam menggunakan software ini. Sebagian besar disebabkan karena mereka 

tidak familiar dalam penggunaan komputer dan program komputer.  

Sebagian besar peserta pelatihan mengatakan akan menggunakan software 

Pesona Fisika dalam pembelajaran fisika di kelas. Namun demikian, kreativitas guru masih 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran sedemikian sehingga sebagian besar peserta 

menginginkan adanya pelatihan lanjutan, diantaranya: pelatihan pendalaman Software 

Pesona Fisika, pelatihan TIK, pelatihan kurikulum dan strategi pembelajaran.  

Dalam pelatihan ini sebagian besar peserta mengingkan waktu pelatihan yang lebih 

panjang. Peserta juga mengusulkan agar menambahkan materi pelatihan, diantaranya: 

mata pelajaran lain (25%), Sub mata pelajaran IPA (17 %), Pembuatan LKS (20 %), 

Kontekstual (17 %), cukup (4%), dan tidak jawab (17%). Setelah mengikuti pelatihan, Action 

Plan peserta pelatihan diantaranya: Evaluasi kompetensi pribadi, mempelajari software lebih 

lanjut, mensosialisasikan software Pesona Fisika, mempergunakan software Pesona Fisika, 

mengikuti kegiatan PT.Pesona Edukasi, Penyusunan RPP dan Pengadaan Software dan 

hardware di sekolah.  

Komentar dan saran peserta terhadap pelatihan ini sebagai berikut: Pelatihan ini 

bagus, sangat membantu guru-guru dalam mengajar, materinya perlu dikembangkan dan 
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disesuaikan, biayanya terlalu mahal, aplikasinya ditambah, tambahkan icon pause pada 

software, tampilan software dibuat lebih menarik lagi dan sesuaikan materi dengan 

kurikulum yang berlaku. 

Berikut ini ringkasan kuesioner pelatihan guru dalam penggunaan software Pesona 

Fisika di daerah Batam, Sidoarjo dan DKI Jakarta tahun 2008. 

Tabel-1. Hasil kuesioner terhadap pelatihan guru pengguna software Pesona Edukasi 

No Aspek yang diukur  Respon peserta (%) 

Ya Tidak Tidak 

jawab 

1 Apakah guru merasa terbantu dalam mengajar dan 

pembuatan RPP? 

99 1 0 

2 Apakah pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan 

mengajar? 

90 10 0 

3 Apakah guru sulit menggunakan software Pesona 

Fisika? 

62 34 4 

4 Apakah guru menginginkan menggunakan software 

Pesona Fisika? 

87 13 0 

5 Apakah guru butuh kreativitas dalam aktivitas KBM? 95 5 0 

6 Apakah perlu pelatihan lanjutan? 79 15 6 

 

KESIMPULAN 

Setelah mengikuti pelatihan Pesona Fisika ini, guru-guru merasa terbantu dalam 

mengajarkan fisika dengan bantuan multimedia interaktif Pesona Fisika, bahkan 

kemampuan mengajar guru fisika semakin meningkat. Dengan demikian, multimedia 

interaktif Pesona Fisika memberikan dukungan positif dalam mengajarkan fisika. Namun 

demikian, sebagian besar guru pemakai pemula merasa kesulitan dalam menggunakan 

software Pesona Fisika ini karena mereka tidak familiar dalam penggunaan komputer, 

sehingga guru-guru tersebut masih memerlukan pelatihan lanjutan.  
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Prey Calendar System Institution in the Era of Information Technology 

 
 
Sarwanto, Rini Budiharti and Dyah Fitriana 
Physics Education Program, FKIP UNS 
 
Abstract: Pranata Mangsa Calendar System is existing institution since age of Aji Saka is 
an original calendar system owned by the Javanese. This calendar system is based on 
observation of natural events that occur on earth and in sky. Natural occurrence that 
changes periodically and regularly happened in the land of Java and Bali due to a shift in 
apparent position of the sun. This calendar system increasingly popular since modified by 
Sultan Agung was a king of the Islamic Mataram Kingdom, the basis for calculations in 
farming. Now, this calendar system is less attractive to the younger generation of ethnic 
Javanese and choose to use the international calendar system. This is due to: changes in 
the profession, lack of information, and global climate change. Order calendar system is still 
in accordance with the prey animal and plant behavior, especially in Java. Therefore, in the 
Era of Information Technology systems need to be communicated more prey calendar 
institutions that will benefit people's lives, especially in Java. 
 
Keywords: Pranata mangsa, calendar systems, Javanese calendar 
 
PENDAHULUAN 
 
Konten sains yang dikembangkan dalam pembelajaran sains di Indonesia banyak  

diadaptasi  atau  bahkan  diadopsi  dari sains Barat. Pola pikir (budaya) pengembangan 

sains juga berasal dari Barat, yang belum tentu sama dengan budaya Indonesia. Konten 

sains yang berasal dari Barat, meskipun bersifat universal, tetapi tidak selalu ada di 

lingkungan siswa. Padahal di Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan 

alam yang berbedabeda. Demikian juga memiliki suku bangsa yang banyak dan budaya 

yang berbeda-beda. Salah satunya adalah budaya Jawa yang menempati jumlah dan 

penyebaran terbesar di Indonesia (Sutardjo, 2008).  

Budaya Jawa adalah pancaran atau pengejawantahan budi manusia Jawa yang 

mencakup kemauan, cita-cita, ide maupun semangat dalam mencapai kesejahteraan, 

keselamatan lahir dan batin (Sutardjo, 2008). Budaya Jawa penuh dengan nilai kearifan baik 

dalam bentuk kerjasama maupun untuk hidup alami. Rakyat Jawa sebagiah besar (70%) 

tinggal di daerah pedesaan dengan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang diwariskan secara turun menurun dari 

nenek moyang. Sehingga kebiasaan yang dilakukan dalam bertani pada jaman dulu masih 

bisa ditemukan pada pertanian tradisional. Menurut The Liang Gie (dalam Sutadjo, 2008) 

budaya sebagai sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih bernilai untuk ditempuh.  
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Budaya Jawa pada mulanya meliputi daerah Pesisir (Cirebon, Tegal Pekalongan, 

Demak, Gresik) dan Tanah Jawa (Banyumas, Kudus, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, 

Malang dan Kediri). Namun, wilayah budaya jawa sekarang ini menyebar hampir di seluruh 

wilayah Negara Indonesia. Secara geografis Tanah Jawa yang berada diantara dua benua 

dan dua lautan akan mengalami dua musim kemarau dan penghujan. Tetapi pada sebagian 

masyarakat Jawa menyatakan ada empat musim, yaitu: musim penghujan (rendeng), musim 

mareng (pancaroba), musim kemarau (ketiga), musim labuh (menjelang hujan). Keempat 

musim ini sangat dikenal oleh petani-petani tradisional Jawa (Sutardjo, 2008) dan dibakukan 

sebagai sistem pranata mangsa.  

Ilmu pranata mangsa sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian kecil 

masyarakat Jawa khususnya para petani dan pujangga. Hal ini berkaitan dengan 

bergesernya penghidupan sebagian masyarakat dari pertanian menjadi buruh pabrik atau 

sektor lain yang tidak berhubungan langsung dengan pertanian. Faktor lain adalah 

terjadinya perubahan musim yang ekstrim, sehingga seolah menyebabkan tidak berlakunya 

pranata mangsa. Oleh karena itu pranata mangsa yang sudah mapan, yang digunakan 

sebagai pedoman petani di Jawa Tengah sejak dahulu nampaknya perlu adanya koreksi 

(Suntoro, 2008). 

Pranata mangsa merupakan hasil budaya Jawa yang penuh dengan muatan sains. 

Bila sistem pranata mangsa telah ada sejak sebelum jaman Hindu, berarti pengetahuan 

alam mereka sudah cukup maju. Bahkan pada jaman kerajaan Mataram Islam di bawah 

Sultan Agung Hanyokrokusumo, sistem pranata mangsa dikembangkan menjadi sistem 

kalender. Namun, karena kurangnya dokumentasi dan karakeristik budaya Jawa penuh rasa 

―ewuh pekewuh‖ mengakibatkan kurang sosialisasinya budaya Jawa, maka perlu ada kajian 

sains asli dari budaya Jawa khususnya berkaitan dengan sistem pranata mangsa dalam 

rangka untuk dimanfaatkan bagi pembelajaran sains.  

Beberapa penelitian yang mengkaji pentingnya budaya untuk pembelajaran antara 

lain: Wahyudi (2003) melakukan kajian aspek budaya pada pembelajaran IPA dan 

pentingnya kurikulum IPA berbasis kebudayaan memberikan simpulan bahwa latar 

belakang budaya siswa mempunyai pengaruh pada proses pembelajaran siswa di sekolah. 

Suastra (2005) mengungkapkan bahwa ethnoscience yang hidup dan berkembang di 

masyarakat masih dalam bentuk pengetahuan pengalaman konkret sebagai hasil interaksi 

antara lingkungan alam dan budayanya. Michell (2008) menemukan kurikulum 

pembelajaran sains yang dikembangkan dari budaya setempat menumbuhkan sikap 
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nasionalisme yang kuat. 

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengidentifikasi konten sains yang ada pada sistem 

pranata mangsa; b) mengetahui pola pengembangan dan pewarisan pengetahuan sistem 

pranata mangsa ini oleh masyarakat Jawa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian sains asli budaya Jawa ini perlu dilakukan dengan menggunakan metode-

metode penelitian yang cocok untuk jenis obyek yang diteliti serta sesuai dengan tujuannya. 

Dalam hal ini metode penelitian etnosains merupakan metode penelitian yang paling sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan paradigma etnosains, peteliti akan 

mencoba memahami sains yang ada dari sudut pandang tineliti (orang yang diteliti). 

Penelitian lewat perspektif etnosains akan memungkinkan peteliti mengungkap nilai dan 

pandangan hidup ini. 

Perspektif etnosains sangat membantu peneliti dalam upaya-upaya pemberdayaan ini, 

sebab melalui perspektif ini peneliti akan dapat mengetahui jenis dimensi-dimensi dari 

lingkungan yang dimiliki dan dianggap penting oleh masyarakat pendukungnya. 

Pengembangan pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman tentang dimensi-dimensi 

ini akan dapat membuat pengetahuan yang dikembangkan. Hal ini akan menjadi partisipasi 

kognitif sebagaimana yang dimaksud oleh Berger. 

 Pengembangan dan pemberdayaan etnosains membutuhkan kerjasama yang erat 

antara ilmuwan etnik/lokal dengan ilmuwan sosial-budaya dan ilmuwan fisik. Dalam hal ini, 

ahli-ahli antropologi dengan spesialisasi etnosains sangat diperlukan keterlibatannya, 

karena mereka inilah yang akan menjadi penghubung antara dua pemikiran yang selama ini 

terpisah jauh, yakni pemikiran etnik/lokal dan pemikiran modern science. Para 

ethnoscientists inilah yang harus menerjemahkan etnosains ke dalam bahasa high science. 

Oleh karena itu, mereka juga memerlukan bantuan dari para ilmuwan fisik yang 

berkecimpung dalam sains kemudian dimengerti dan mempunyai makna bagi para ilmuwan 

modern tersebut. 

Keseluruhan proses dan tahap-tahap pengembangan dan pemberdayaan 

pengetahuan etnik/lokal dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Analisis dilakukan dengan trianggulasi data dari responden dari orang-orang yang 

kompeten seperti yang disebutkan di atas. Responden dari budayawan keraton Surakarta 

Hadiningrat, pemerhati Budaya dari Wonogiri, petani dari daerah Solo Raya (eks-

karesidenan Surakarta). Selain itu juga dilakukan kajian terhadap buku (karya sastra) 

pujangga keraton yang tersimpan di musium Radyapustaka. 

HASIL PENELITIAN 

Pranata Mangsa dari Gusti Puger 

Gusti Puger adalah seorang budayawan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Menurut 

Gusti Puger pranata mangsa merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan pergeseran 

antara posisi bumi dan matahari hingga pada akhirnya pergeseran ini memunculkan 

beberapa macam penampakan figur (bentuk tertentu) dan juga bintang-bintang yang 

menjadi sebuah dasar penyusunannya. Beberapa figur tersebut adalah: 

Interaksi Manusia dengan Lingkungan 

Pengetahuan Etnik/Lokal 

Penelitian, Analisis, Pelukisan 

Pengetahuan Etnik/Lokal 

(dengan perspektif 

Etnosains) “Modernisasi”, “Rasionalisasi” (Universalisasi) 

Pengetahuan Etnik/Lokal 

(dengan perspektif Etnosains dan Iptek Modern) 

Pengembangan Pengetahuan 

Etnik/Lokal 

(Masy.Lokal; Ilmuwan Sos-Bud; Ilmuwan Fisik) 

Pemberdayaan Pengetahuan 

Etnik/Lokal 

(Ilmuwan Sos-Bud; Ilmuwan Fisik; Pemerintah) 
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1. Sapi Gumarang  

2. Kuthilopas 

3. Asuajak 

4. Celeng Tembalung 

Pranata mangsa terdiri dari beberapa selang waktu (mangsa) yang berbeda-beda 

tergantung dari macam pengaruh yang timbul dari gejala alam yang ada. 

Pranata Mangsa telah digunakan sebagai sebuah metode penentuan/ perkiraan 

musim bagi para petani di pulau Jawa sejak zaman Hindu. Pada saat itu berlaku system 

kalender Saka berlaku sebagai tolok ukur usia setiap selang waktu. Dinamakan kalender 

Saka karena kalender ini dipercaya disusun oleh Aji Saka seorang raja Medhang Kamulan. 

Pada zaman tersebut Pranata Mangsa dikenal dengan sebutan Mangsa saja. 

Seiring masuknya agama Islam, sekitar abad 16 Sultan Agung mengubah kalender 

Saka menjadi kalender Hijriyah. Hal ini berimbas pada perhitungan Mangsa yang terbaikan. 

Para petani merasa kebingungan akibat adanya perubahan tersebut. Tidak adanya tolok 

ukur jelas bagi para petani yang semula menggunakan perhitungan Mangsa sebagai alat 

bantu dalam menentukan tiap musim, baik musim tanam maupun panen, menjadikan 

mereka takut untuk berspekulasi dalam bercocok tanam. 

Hingga pada akhirnya pada abad ke 18, PB VII menginstruksikan kembali 

berlakunnya perhitungan Mangsa , dengan sebutan baru yakni Pranata Mangsa.Selain 

digunakan dalam bidang pertaian, Pranata Mangsa dipercaya memiliki makna tertentu 

dalam penentuan sifat anak lahir. Hal ini merujuk pada perputaran alam (comis), kemudian 

akibat dari perputaran tersebut timbul getaran yang akan mempengaruhi pada kromosom 

anak yang baru lahir. 

Gejala-gejala alam yang timbul pada setiap mangsa telah dapat diamati dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh adalah pada mangsa Kasa yang memiliki tanda-

tanda bahwa banyak daun-daun yang berguguran. Hal ini tidak begitu jelas teramati akibat 

adanya selang waktu yang cukup sempit antara gugurnya daun yang kering dengan 

berseminya kembali daun-daun yang muda. 

Kesalahan penafsiran mengenai perhitungan Pranata Mangsa banyak terjadi pada 

masyarakat umum. Pemahaman bahwa Pranata Mangsa tidak hanya dipengaruhi oleh 

penampakan bintang serta figur yang lainnya belum banyak diketahui oleh masyarakat. 
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Sebenarnya Pranata Mangsa erat kaitannya dengan posisi matahari dari garis khatulistiwa. 

Posisi ini memunculkan pembagian waktu 8 tahunan (Windu) dalam kalender Jawa menjadi 

4 macam, yaitu: 

01. Adi / Linuwih   

02. Kuntara   

03. Sengara / Panjir 

04. Sancaya / Sarawungan 

Akibat dari perbedaan posisi matahari ini juga berpengaruh pada perbedaan selang waktu 

antara musim hujan dan kemarau pada setiap sebutan windu di atas. 

Pranata Mangsa dari Sutardjo 

Sutardjo adalah seorang dalang sekaligus tenaga pengajar Bahasa Jawa dan 

pemerhati Budaya Jawa. Menurut Sutardjo pranata mangsa sudah dikenal masyarakat Jawa 

sejak masyarakat Jawa mengenal pertanian yang lebih dikenal sebagai mangsa. Mangsa ini 

merupakan hasil olah pikir yang didasarkan pada ilmu titen (pengamatan terhadap suatu 

kejadian yang periodik) bukan gugon tuhon. Mereka mengamati perubahan terjadinya hujan 

cukup banyak dan kemarau panjang memiliki waktu perulangan yang periodik. Mereka 

menghitung jarak antara waktu musim hujan dan kemarau, jarak antara kemarau dan hujan. 

Hasil tiniten ini digunakan untuk merencanakan (memprediksikan) waktu yang tepat untuk 

menanam, berlayar dll.  

Sistem pranata mangsa ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

masyarakat Jawa, sehingga pada jaman dulu sangat sesuai dengan perubahan musim di 

tanah Jawa dan Bali. Tetapi tidak berlaku untuk daerah lain, misalnya Sumatera, 

Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu system pranata mangsa merupakan 

bentuk kalender local.  

Pranata mangsa sebenarnya tidak mengalami perubahan, tetapi karena pada Jaman 

Sultan Agung terjadi perubahan kalender dari tahun Saka menjadi tahun Jawa, maka terjadi 

perubahan dalam penetapan bulan dan tanggal, tetapi tetap sama dalam kejadian sehari-

hari. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, banyaknya kerusakan alam berdampak 

terjadinya pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan pola musim. Makin 
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lamanya musim kemarau (kemarau panjang) akibat el Nino, menggeser pranata mangsa 

yang selama ini berlaku di Pulau Jawa. 

Sistem pranata mangsa merupakan system kalender local yang tidak banyak 

dikomunikasikan. Namun demikian system ini banyak dipakai oleh masyarakat Jawa 

khususnya para petani. Bergesernya pekerjaan pokok generasi muda dari sector pertanian 

ke sector industry, pariwisata dan jasa mengakibatkan banyak generasi muda tidak lagi 

mengenal pranata mangsa. Selain itu perubahan alam yang memberi dampak terhadap 

perubahan musim mengakibatkan terjadinya pergeseran system pranata mangsa yang 

seolah-olah pranata mangsa tidak berlaku lagi. Cara mewariskan system pranata mangsa 

kepada anak-anak melalui jalur pendidikan formal. Memasukkan konten pranata mangsa 

dalam pembelajaran yang berkaitan dengan bumi dan antariksa.   

Penataan pranata mangsa tidak hanya didasarkan atas kejadian perubahan alam di 

bumi, tetapi juga hasil pengamatan terhadap kenampakan bintang di langit. Maka setiap 

mangsa memiliki bintang tertentu, contohnya: mangsa kasa, bintangnya Sapigumarang, 

mangsa karo, bintangnya Tagih, mangsa katelu, Lumbung, mangsa kapat, Jarandawuk, 

mangsa kalimat, Banyakangkrem, mangsa kanem, Gotongmayit, mangsa kapitu, Bimasekti, 

mangsa kawolu, Wulanjarangirim, mangsa kasanga, Wuluh, mangsa kasapuluh, Waluku. 

Dua mangsa terakhir, desta dan saddha tak mempunyai bintang yang khusus. Bintang 

kedua mangsa tersebut sama dengan bintang pada mangsa karo dan katelu, yakni lumbung 

dan tagih. Mungkin melalui perbintangan ini system pranata mangsa dapat dipertahankan 

dan diwariskan. Bila di Barat mengenal zodiac, di Indonesia mengenal pranata mangsa. 

Pranata Mangsa dari Samiyo 

Samiyo adalah seorang petani dari Wonogiri, oleh masyarakat di sekitarnya dikenal 

memiliki ilmu tentang pranata mangsa. Menurut Pak Samiyo system pranata mangsa ada 

sejak Jaman Raja Aji Saka. Aji Saka adalah raja dari Medhang Kamulan yang 

membebaskan rakyat Jawa dari santapan Dewatacengkar. Seperti halnya Sutardjo, Pak 

Samiyo mengungkapkan bahwa system pranata mangsa disusun berdasarkan mengamati 

peristiwa alam yang terjadi secara periodic. 

Bagi petani, system pranata mangsa masih sangat penting. Pranata mangsa 

digunakan untuk memperkirakan waktu terbaik menanam padi. Padi yang ditanam dan mulai 

berbuah pada awal mangsa ganjil akan terhindar dari hama. Dalam menebang pohon yang 
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digunakan untuk bangunan dipilih mangsa kesanga sampai desta.  Pada saat ini daun kayu 

sudah tua, sehingga kandungan air di batang pohon rendah. Batang pohon yang dijadikan 

bahan bangunan akan tahan terhadap perusak kayu (ondol/bubuk; bhs Jawa). Jadi, pranata 

mangsa masih sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya petani. Sistem ini tidak dimiliki 

oleh kalender masehi, dan sesuai dengan kehidupan petani di Jawa. 

Pranata mangsa masih tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat Jawa. Meskipun 

terjadi pergeseran waktu dimulainya musim penghujan, tetapi hal hal yang berkaitan dengan 

perilaku tumbuhan dan hewan masih seperti yang terjadi dan sesuai dengan musimnya. 

Jadi, pranata mangsa tidak mengalami pergeseran. 

Pranata mangsa perlu diwariskan terutama bagi generasi muda yang menekuni 

bidang pertanian. Pengelolaan tanah pertanian tidak semaunya (eksploitasi tanah yang 

berlebihan). Tanah juga seperti manusia perlu istirahat, sehingga ada masanya tanah 

diistirahatkan. Ilmu pertanian khususnya di Jawa perlu diajarkan dan disesuaikan dengan 

sifat-sifat alam di Jawa. 

PEMBAHASAN 

Selama ini para petani, paling tidak di Jawa, mempunyai pelbagai cara dan sistem 

untuk akrab dengan iklim. Cara dan sistem itu sudah demikian lama berlaku, dan 

mendarahdaging dalam kehidupan petani Jawa. Bisa dikatakan, cara dan sistem 

mengakrabi dan menanggulangi kekuatan alam itu sudah menjadi semacam budaya. Salah 

satu cara dan sistem yang telah menjadi budaya tersebut adalah pranatamangsa.  

Petani Jawa adalah bagian dari bangsa agraris di Indonesia, yang telah hidup 

dengan tradisi pertanian padi basah kurang lebih 2000 tahun lamanya. Para petani itu, 

terutama yang mendiami daerah-daerah bekas kerajaan-kerajaan Jawa, mengikuti suatu 

sistem penanggalan pertanian, yang disebut pranatamangsa. Penanggalan tersebut 

mendasarkan diri pada tahun surya yang panjangnya 365 hari.Penanggalan yang telah 

diwarisi turun temurun ini konon dibakukan oleh Sri Susuhunan Paku Buawana VII di 

Surakarta, pada tanggal 22 Juni 1855. Menurut Daldjoeni, pembakuan tersebut 

dimaksudkan untuk sekadar menguatkan sistem penanggalan yang mengatur tata kerja 

kaum tani dalam mengikuti peredaran musim dari tahun ke tahun.  

Ahli perbintangan kraton memang cukup berjasa dalam mengembangkan system 

pranata mangsa. Kendati demikian, tidak berarti bahwa mereka telah menciptakan sesuatu 

yang baru. Sebab sesungguhnya, penanggalan itu sudah ada dalam hidup petani Jawa 

turun temurun. Bahkan sebelum kedatangan orang-orang Hindu, nenek moyang bangsa 
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Indonesia sudah akrab dengan peredaran bintang-bintang di langit yang mendasari 

pengetahuan tentang perulangan musim. Misalnya: rasi bintang Lumbung (Crux), 

Banyakangkrem (scorpio), Waluku (Orion), wuluh (pleyades), wulanjarngirim (Centauri), 

bimasakti (Milkmay), dll.  

Pranatamangsa, arti harafiahnya adalah pengaturan musim. Agaknya, pemanfaatan 

pranatamangsa ini ikut menyumbang pada keberhasilan dan keagungan kerajaan-kerajaan 

Mataram Lama, Pajang dan Mataram Islam. Dengan pranatamangsa tersebut, orang pada 

zaman itu mempunyai pedoman yang jelas untuk bertani, berdagang, menjalankan 

pemerintahan dan pertahanan negara. 

Daljoeni mengungkapkan bahwa dalam pranatamangsa terdapat pertalian yang 

mengagumkan antara aspek-aspeknya yang bersifat kosmografis, bioklimatogis yang 

mendasari kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat bertani di pedesaan. 

Sebagai keseluruhan pranatamangsa mencerminkan ontologi menurut konsepsi Jawa serta 

akhetip alam pikiran petani Jawa yang dilukiskan dengan berbagai lambang yang berupa 

watak-watak mangsa dalam peristilahan kosmologis yang mencerminkan harmoni antara 

manusia, kosmos dan realitas. 

Untuk mengetahui letak masing-masing mangsa, perlu diketahui terlebih dahulu 

bahwa petani juga membagi setahun dalam empat mangsa utama, yakni mangsa terang (82 

hari), semplah (99 hari), udan (86 hari), pengarep-arep (98 hari). Simetris dengan 

pembagian tersebut, juga ada pembagian mangsa utama seperti berikut ini: mangsa katiga 

(88 hari), labuh (95 hari), rendheng (94 hari), mareng (88 hari). Peletakan yang simetris ini 

akan memberikan tempat dua belas mangsa dalam siklus tahunan yang selalu berulang 

(Daldjoeni, 1983) 

Di masa depan, diera teknologi informasi yang menghendaki segala sesuatu 

berjalan dengan cepat, akurat dan masimal, pranata mangsa pada posisi di persimpangan. 

Budaya pranatamangsa pasti merupakan salah satu titik atau lokasi dalam peta bahaya 

pemanasan global di atas. Jelasnya, pemanasan global pasti meniadakan budaya 

pranatamangsa itu. Apalagi, sekarang pun budaya pranatamangsa hampir tak mempunyai 

jejak dan bekasnya lagi dalam kehidupan petani Jawa yang sedang berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang makin melambung. Eksploitasi tanah pertanian, 

penggunaan pupuk dan pestisida telah mengubah kesetimbangan alam. Memang karena 

modernitas dengan segala akibatnya, baik yang positif maupun yang negatif, budaya 

pranatamangsa ini sedang dalam keadaan pudar. Apalagi nanti, jika perubahan iklim betul-

betul terjadi, bisa jadi budaya pranatamangsa akan sirna sama sekali. Itu berarti, modernitas 
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yang ikut menyebabkan terjadinya perubahan iklim, melenyapkan suatu kekayaan budaya 

yang telah demikian lama menghidupi dan menuntun petani Jawa dalam mengolah tanah 

dan pertaniannya.  

 

KESIMPULAN 

Pranatamangsa adalah spiritualitas bumi yang radikal yang saat ini masih dipercaya dan 

berlaku bagi petani di Jawa. Karena mempunyai spiritualitas ini, maka petani Jawa 

mempunyai kerohanian yang sekuat dan semurah buminya pula. Spiritualitas ini mungkin 

akan hilang, ketika mereka tak lagi dapat merasakan kecintaan bumi dalam diri mereka, 

karena di luar bumi sudah dirusak oleh pemanasan global. Kondisi alam yang dieksploitasi 

dengan luar biasa mengakibatkan pranata mangsa seakan tidak berlaku lagi. Padahal 

ketidak berlakuan pranata mangsa sesungguhnya bersumber dari ketidakpedulian 

masyarakat itu sendiri. 
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Abstract: The study of quantum physics learning program is planned to produce the quality 

of  teachers in services, and anticipate the rapid progress of science and technology in the 

digital periode. Adapting the learning program of interactive computer simulation generated 

by the project The Physics Educational Technology (PhET), by incorporating elements of 

innovative learning is a hands and minds activity, and stages of cylcles learning activity. 

Research methods are ex-post quasi-experiment with the design post-test control group. 

The treatment given to small groups of students who are following courses in quantum 

physics. The results showed the group control provided a higher learning program mastery 

of concepts than the students taught conventionally. 

Keywords: Computer visualization, quantum Physics, Enhancement, Quality, teacher    

        Candidate  in Physics. 

PENDAHULUAN 

Hasil pengalaman selama mengajar Fisika Dasar II menunjukkan bahwa mahasiswa fisika 

tahun pertama di LPTK pada umumnya kurang menguasai konsep gejala fisika kuantum 

yang terdapat dalam pokok bahasan fisika modern.  Penelitian yang sama dilakukan oleh 

Bao dan Redish (1999)  pada mahasiswa di universitas Maryland, yang menyatakan bahwa 

kesulitan mahasiswa dalam belajar kuantum adalah: (a) menginterpretasikan diagram energi 

yang salah, khususnya diagram energi potensial; (b) latar belakang penguasaan probabilitas 

peristiwa atau kejadian dalam  tingkat klasikal yang kurang. (c) interpretasi fungsi 

gelombang yang salah; (d) penggunaan model intuisi klasikal dalam berpikir masalah 

kuantum, dan (e) mempertahankan model yang  tidak konsisten dalam waktu yang sama. 

Materi fisika kuantum sangat abstrak, menampilkan rumus-rumus  matematik yang  rumit, 

counterintuitive, dan  sulit  untuk dijelaskan. 

Dilain pihak sumbangan ide kuantum sangat berjasa dalam bidang teknologi 

kesehatan yang mempergunakan perangkat mikroskopik (Esclada,1997)    Menurut 

Wuttiprom.,et.al. (2006) Sulitnya belajar mengajar fisika kuantum disebabkan oleh: (a) 

subjek yang sulit divisualisasikan dengan penyelesaian masalah matematika yang sulit; (b) 
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pembelajarannya dirancang hanya untuk mahasiswa fisika tidak untuk mahasiswa bidang 

studi lain; (c) Pembelajaran tradisional tidak mengkaitkannya dengan dunia nyata, sehingga 

mahasiswa tidak merasakan pentingnya fisika kuantum; (d) Memahami gejala fisika 

kuantum dengan menggunakan pemahaman awal secara mekanika klasik.  

Konsep fisika kuantum sangat penting dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon 

guru, yang akan mengajarkannya kelak bagi siswanya di sekolah menengah, sehingga 

mereka dapat menyampaikan konsep fisika kuantum dengan benar kepada siswa. Siswa  

tidak melihat benda-benda mikroskopis ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya light 

emitting dioda (LED) terdapat pada komputer dan remote-control. Aplikasi konsep  fisika 

kuantum dalam kehidupan nyata adalah:  perangkat electron, laser, STM, MRI.  Siswa 

sekolah menengah  perlu menguasai prinsip, teori, dan  gejala-gejala kuantum. Abad 

modern ini, peralatan canggih banyak terbangun melalui teknologi nano. Nanoteknologi, 

teknologi berbasis pengelolaan materi berukuran nano atau satu per miliar meter, 

merupakan lompatan teknologi untuk mengubah dunia materi menjadi jauh lebih berharga 

daripada sebelumnya. Dengan menciptakan zat hingga berukuran satu per miliar meter 

(nanometer), sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan.  

Pembelajaran fisika membangun kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis  

subjek didik. Keterampilan berpikir ini sangat penting untuk menjawab permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupan. Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir dalam proses 

pembelajaran fisika dinyatakan oleh Brotosiswoyo (2001), bahwa ada kemampuan berpikir 

yang bersifat generik  yang dapat ditumbuhkan melalui belajar fisika.   

Pentingnya keterampilan berpikir dimiliki oleh mahasiswa  menurut Ennis (1996) 

merupakan modal dasar menghadapi permasalahan dan mampu menyelesaikan 

permasalahan  selama dalam perkuliahan atau dalam melakukan tugasnya sebagai guru 

kelak.  Secara umum berpikir merupakan suatu proses kognitif,suatu aktifitas mental untuk 

memperoleh pengetahuan.  Keterampilan berpikir  selalu berkembang dan dapat 

dikembangkan (Nickerson, et al dalam Liliasari,  2005). Pentingnya berpikir kritis dalam 

kehidupan menurut Ennis (1996)  memiliki kekuatan berikut, yaitu: (1) Mencari pernyataan 

yang jelas dari suatu tesis atau pertanyaan,  (2) Mencari alasan, (3) Berwawasan luas, (4) 

Menggunaan sumber-sumber yang kredibel dan menyebutkannya, (5) Mempertimbangkan 

situasi lokal, (6) Mencari alternatif, (7) Berpikiran terbuka, (8) Menentuan posisi ketika bukti-

bukti atau alasan mendukung, (9) Sensitif terhadap perasaan orang lain. 
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 Menurut McDemott (1990) faktor penentu kualitas proses dan hasil belajar fisika 

adalah guru. Rendahnya pendidikan fisika  di USA disebabkan tidak dipersiapkannya calon 

guru dengan baik. Menurut  McDermott (2004),  guru fisika yang efektif harus mempunyai 

kompetensi berikut: (1) menguasai materi subjek secara konseptual, (2) memiliki kualifikasi 

akademik yang berlaku; (3) terlatih dalam metode dan teknik-teknik pembelajaran modern, 

dan (4) menguasai pengetahuan praktis mengenai psikologi. Hal yang sama dinyatakan juga 

oleh Shulman (Ball & McDiarmid, 1990) bahwa  setidak-tidaknya ada tiga  ranah  

pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang guru yang berkaitan dengan tugas-tugas 

mengajar,yaitu: (1) pengetahuan materi subjek (subject-matter knowledge), (2) pengetahuan 

kurikulum (Curriculum knowledge), dan (3)  pengetahuan materi subjek pedagogik  

(Pedagogical Content Knowledge atau PCK). Ranah yang terakhir ini berhubungan dengan 

kemampuan guru mempersiapkan strategi belajar sesuai dengan karakteristik materi subjek 

yang diajarnya.  Selanjutnya McDermott (1994)  menyatakan kebutuhan guru fisika di 

sekolah menengah atas memenuhi persyaratan di bawah ini: (1) Guru fisika memahami 

konsep fisika secara mendalam, (2)  guru fisika mampu menguji keaslian pengetahuan 

fisika, (3) guru fisika mengalami belajar berbasiskan laboratorium, (4) guru fisika menerima 

kesadaran kesatuan fisika, (5) Guru fisika mampu menghubungkan konsep fisika dengan 

dunia nyata, (6) guru fisika mampu memandang fisika sebagai bagian dari dunia nyata, (7) 

guru fisika menjadi akrab dengan program-program pembelajaran  menggunakan 

multimedia yang modern, (8) guru fisika mampu mengaplikasikan teori belajar dalam 

pembelajaran, dan (9) guru fisika mampu mengembangkan keterampilan dalam inkuiri sains.  

Selanjutnya McDemott mengatakan bahwa kemampuan-kemampuan tersebut adalah: (a) 

melakukan penalaran kualitatif maupun kuantitaif yang mendasari pengembangan dan 

penerapan konsep-konsep; (b) membangun dan menginterpretasikan representasi ilmiah 

seperti grafik, diagram, dan persamaan-persamaan; (c) memecahkan masalah; (d) 

memahami proses-proses sains; dan  (e) mengantisipasi kesulitan-kesulitan konseptual 

yang mungkin dialami oleh siswa dalam topik-topik yang dipelajarinya. 

Sebagai lembaga  penghasil guru, LPTK mempersiapkan mahasiswa program 

pendidikan fisika sebagai calon guru  yang diharapkan mempunyai pemahaman konseptual 

dan memiliki pengetahuan pedagogik  tentang konsep materi subjek yang diajarnya, yaitu 

pokok bahasan fisika modern.  Menurut National Science Teachers Association (2003), 

salah satu standar yang diharapkan bagi calon guru fisika di sekolah menengah atas adalah 

memahami mekanika kuantum, hubungan ruang dan waktu, dan kecepatan khusus. 
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Berdasarkan alasan-alasan yang diterangkan diatas, sangat penting konsep kuantum yang 

ada di kurikulum fisika SMA dipahami oleh guru dan siswanya.    

Penguasaan konsep diperoleh siswa dari guru yang bermutu, dan gurunya menguasai 

bila dia menerimanya dengan benar pada masa pendidikannya di LPTK.   Dengan demikian 

penelitian pengembangan  program pembelajaran fisika kuantum yang bermakna dan 

menarik, sangat perlu diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

pembelajaran di LPTK. Pengembangan kemampuan berpikir calon guru fisika merupakan 

hal yang krusial dipertimbangkan dalam merencanakan program pembelajaran.  

Pengembangan kemampuan berpikir dalam proses belajar mengajar  menurut Carin and 

Sund (1989) mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:  (a) Siswa  perlu terlibat aktif dalam 

aktivitas proses sains, yaitu. mengamati, mengukur, memprediksi, berhipotesis, melakukan 

eksperimen, mengkomunikasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan menyimpulkan, (b) 

Siswa didorong untuk melakukan aktivitas yang melibatkan pencarian jawaban bagi masalah 

dalam masyarakat ilmiah dan teknologi, (c)  Siswa perlu dilatih ‖learning by doing‖ dan 

kemudian merefleksikannya, aktif melakukan investigasi, menemukan, dan mengkonstruksi 

pemahaman konsep, teori, dan proses ilmiah. ‖belajar bagaimana berpikir‖ tentang apa yang 

dilakukan, (d) Siswa dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran melalui pendekatan penemuan 

dan inkuiri terbimbing, (e) Siswa  perlu dibantu untuk memahami keterbatasan sains karena 

sains tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, nilai-nilai, dan sikap-sikap  Model 

pembelajaran fisika menekankan kegiatan pembelajaran berbasis aktivitas mahasiswa yang 

menekankan keterampilan berpikir generik sains, berbasis kegiatan laboratorium, dan 

pembelajaran berbantuan komputer yang diharapkan dapat membekali mahasiswa dalam 

pengetahuan materi subjek pedagogik (PCK)   

Suma (2003) menyatakan bahwa  suatu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada 

aktivitas mahasiswa memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) adanya aktivitas belajar 

secara kolaboratif dan individual, (b) latihan terbimbing dari dosen dalam memecahkan 

masalah, (c) kegiatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan psikomotorik, dan 

(d) dosen bertindak sebagai motivator dan fasilitator. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam studi ini adalah metode deskriptif quasi eksperimen. 

Sampel penelitian adalah sejumlah mahasiswa calon guru fisika semester 6 yang sedang 

mengikuti mata kuliah fisika kuantum di salah satu LPTK.  Subjek penelitian ini dalam jumlah 
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kecil. Pada kelompok eksperimen diberikan suatu program pembelajaran fisika kuantum 

dengan menggunakan program visualisasi dari proyek PhET. Dalam hal ini mereka dapat 

melakukan kegiatan belajar dengan mengumpulkan informasi melalui pertanyaan-

pertanyaan essai, dalam tugas kelompok dan  tugas mandiri. Tugas-tugas  ini adalah 

menjaring kemampuan mahasiswa memecahkan masalah yang terkait dengan konsep fisika 

kuantum. Mahasiswa menyelesaikan tugas kelompok, yang dimulai dengan permasalahan 

(pertanyaan essai) selanjutnya mengekplorasi  dan menemukan sendiri untuk 

menyelesaikan masalah dilanjutkan dengan melakukan diskusi kelas.Kelompok kontrol tidak 

diberikan perlakuan. Data-data dikumpulkan melalui instrumen yang dapat mengukur 

penguasaan konsep fisika kuantum.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tahapan pengembangan program pembelajaran, studi awal ini adalah 

untuk mengetahui penguasaan konsep  fisika kuantum mahasiswa calon guru fisika melalui 

suatu program pembelajaran. 

Program pembelajaran menggunakan tampilan simulasi visualisasi komputer proyek PhET 

(Physics Education Technology) yang  dikemas dalam bentuk bahan ajar yang terdiri dari 

materi perkuliahan berupa teori-teori, tugas-tugas kelompok dan mandiri. Program 

pembelajaran berdasarkan pendekatan siklus belajar  (learning cycle approach) dalam 

program pembelajaran. Langkah-langkah siklus belajar (Lawson, 1995) adalah:  identifikasi 

konsep-eksplorasi- mengumpulkan data-Interpretasi-Diskusi hasil. Dalam kegiatan 

pembelajaran visualisasi komputer interaktif mahasiswa belajar dengan learning by doing 

Belajar dengan melakukan kegiatan tangan (hands on activity) dan kegiatan berpikir (minds 

on activity). Hands on activity pada key board dan mouse dan minds activity pada konten  

Materi pembelajaran ditekankan pada perkembangan  penalaran, membangun model, 

keterkaitannya dengan aplikasi dunia nyata. Program pembelajaran fisika kuantum 

dirancang dengan mengadapatasi  pemikiran  dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

beberapa ahli pendidikan dalam bidang studi ini. Beberapa pendekatan dalam program 

pembelajaran ini, yaitu: tugas individual, diskusi kelompok. Menurut Ding (2006), 

pembelajaran fisika kuantum dengan menggunakan strategi kontemporer menerapkan teori 

belajar konstruktivisme.  Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi 

mahasiswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka 
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harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha 

dengan susah payah dengan ide-ide (Suparno, !998). Kegiatan proses sains yang dilakukan 

dalam pembelajaran adalah:  pengukuran, pengumpulan data, pembuatan grafik, eksplorasi.  

Program pembelajaran ini memiliki ciri-ciri berikut: (a) pembelajaran yang kolaboratif dan 

kooperatif, (b) pembelajaran yang student-centered, (c) pembelajaran yang kontekstual, 

gejala-gejala fisika kuantum diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. (d)  pembelajaran 

simulasi interaktif. Beberapa konsep materi fisika kuantum yang diajarkan dalam program 

pembelajaran dalam satuan pembelajaran berikut: (a) radiasi benda hitam, (b) laser, (c) efek 

foto listrik, (d) efek compton, dan (e)  gejala gelombang de Broglie. 

Mahasiswa belajar fisika kuantum dengan mengekplorasi simulasi komputer untuk 

mengumpulkan informasi. Mereka merekam data-data dan mengamati gejala fisika yang 

muncul dalam tampilan simulasi. Tampilan visualisai radiasi benda hitam memberikan 

kesempatan pada mahasiswa untuk menjelaskan kemana arah pergeseran spektrum bila 

suhu sumber diperbesar atau diperkecil. Tampilan visualisasi simulasi laser memberikan 

kesempatan pada mahasiswa untuk mengamati gejala-gejala absorbsi dan emisi atom-

atom. Tampilan visualisasi efek fotolistrik  memberikan kesempatan pada mahasiswa  

mengamati elektron yang bergerak diantara dua pelat, membantu mereka membangun 

model mengapa arus bertambah besar bila intensitas  sumber cahaya diperbesar(jumlah 

elektron yang lepas dari target. bertambah banyak)  tetapi tidak bertambah besar bila 

tegangan antara dua pelat diperbesar (kecepatan elektron bergerak cepat tetapi jumlahnya 

sama).    Interferensi  gelombang kuantum dalam percobaan  memberikan kesempatan 

pada mahasiswa  mengamati rambatan gelombang cahaya dari sumber melalui dua celah 

sempit menghasilkan gejala interferensi di layar. Dengan mengamati sifat-sifat elektron 

diantara celah dan layar, mahasiswa dapat menginterpretasi pola interferensi (bagaimana 

elektron menghasilkan pola tersebut).  

 Hasil studi pendahuluan menunjukkan skor rata-rata penguasaan konsep yang 

diperoleh kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  seperti yang ditunjukkan tabel  

dibawah ini. 
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Perbandingan pengasaan konsep  antara kelompok eksperimen dan kontrol 

     

   Kelompok Kelompok  

   Eksperimen Kontrol  

 Rata-rata 14.5 10.5  

 

Deviasi 

standar 1.9 4.2  

 Variansi 3.5 17.9  

 Median 15 11  

     

 

 

 Hasil penelitian memperlihatkan rata-rata skor penguasaan konsep mahasiswa pada 

kelompok eksperimen relatif lebih tinggi dari kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dapat menunjukkan hasil yang lebih baik.  
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PENUTUP 

 Program pembelajaran yang dirancang dengan mengadopsi program simulasi 

komputer dapat meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa.  Dalam program simulasi 

PhET yang interaktif ada tampilan visualisasi, konteks dan penggunaan komputasi yang 

efektif menolong mahasiswa memahami konsep fisika kuantum yang abstrak. Kombinasi 

kegiatan hands-on, latihan pencil and-paper, dan visualisasi komputer interaktif membuat 

kondisi lingkungan belajar kondusif untuk belajar kosep-konsep abstrak.  
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Implementation Of Survey, Question, Read, Recite And Review (SQ3R) Method On 

Physic Teaching In Grade X Senior High Schoo Srijaya Negara Palembang 

 

Susilawati 

Absrtact :The purpose of this research to know description about activity and result learn 

student at concept Newton law about motion. Problem of this research is how description 

about activity and result learns of students during study process of physics by using Survey, 

Question, Read, Recite and Review method in concept Newton law about motion in grade X 

SMA Srijaya Negara Palembang. This research benefit expected to can increase 

understanding of students to lesson of physics and can increase enthusias to read  physics 

schoolbook, as input to teacher in planning and executes physics study, and can become 

input to school to support study process of physics in the effort improvement result of 

student learning. This research applies descriptive method. Research data is collected with 

observation method to see description of students activity during study process of physic 

and test to see result of students learning. Based on result of observation, student learnings 

activity which the percentage relative height is student activity at step of Survey equal to 

85,8%, and which the presentation is low is student activity at step of Recite and Review 

each of 54,0% and 55,4%. For result of student learning has mean that is enough that is 

65,5. 

Keywords: activity, result learns physic, SQ3R method 

 

Pendahuluan  

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai 

strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua 

Negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam 

konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga dengan Indonesia menempatkan 

pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi 

pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional 

bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa (Kunandar, 2007). 

 Mengingat betapa pentingnya pendidikan maka tidak salah jika pemerintah melakukan 

berbagai usaha untuk memajukan dunia pendidikan, tetapi usaha yang dilakukan 

pemerintah pada saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut bukan 

hanya tanggung jawab dari pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan, atau lembaga 

pendidikan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga ada salah satu komponen yang lainnya 

sangat menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan yaitu siswa atau peserta didik. 
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 Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok, yang berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai 

anak didik. 

 Menurut Yamin (2007) dalam KTSP guru ditempatkan sebagai fasilitator memiliki 

peran memfasilitasi siswa-siswa untuk belajar secara maksimal dengan menggunakan 

berbagai strategi, metode, media, dan sumber belajar. Dalam proses pembelajaran siswa 

sebagai titik sentral belajar, siswa yang lebih aktif, mencari dan memecahkan permasalahan 

belajar, dan guru membantu kesulitan siswa-siswa yang mendapat kendala, kesulitan dalam 

memahami, dan memecahkan masalah. Dalam proses pembelajaran, salah satu kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa di sekolah adalah belajar, belajar ini salah satunya bisa dilakukan 

melalui kegiatan mendengar, melhat dan membaca.   

 Membaca merupakan salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan selama 

menuntut ilmu di sekolah, terutama kegiatan membaca buku teks atau buku paket. 

Meskipun media noncetak (televisi) telah banyak menggantikan media cetak atau buku, 

kemampuan membaca masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Abdurrahman (2003: 200) mengemukakan bahwa dengan kemajuan ilmu dan teknologi 

yang sangat pesat, manusia harus terus menerus memperbarui pengetahuan dan 

keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilannya tersebut sebagian besar diperoleh 

melalui membaca. 

 Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan kegiatan membaca adalah mata 

pelajaran fisika karena kebanyakan siswa menganggap pelajaran fisika merupakan salah 

satu pelajaran yang sulit untuk dipelajari dan dipahami. Akan tetapi, siswa kurang berminat 

membaca buku fisika karena buku-buku pelajaran fisika kebanyakan disajikan dalam bentuk 

perumusan sehingga sulit untuk dipahami. Agar buku pelajaran fisika mudah dipahami maka 

diperlukan suatu metode yang tepat untuk mempelajari buku tersebut. 

 Salah satu metode yang bisa dipakai dalam mempelajari atau membaca sebuah 

buku teks yaitu dengan menggunakan metode belajar Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R). Menurut Syah (2004: 140) metode SQ3R ini dikembangkan oleh Francis P. 

Robinson di universitas Ohio Amerika Serikat. Metode tersebut dapat diaplikasikan dalam 

berbagai pendekatan belajar. 
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 Melalui metode ini diharapkan hasil belajar siswa menjadi lebih memuaskan, karena 

metode ini mendorong siswa untuk menjadi seorang pembaca aktif, dan terarah langsung 

pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang terdapat dalam buku. Dengan metode 

ini juga kegiatan belajar itu berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa yang 

mengalami  dan bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Hal ini disebabkan karena 

pada proses belajar ini siswa diminta untuk dapat menerapkan langkah-langkah yang 

terdapat dalam metode belajar Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R). 

 Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru fisika 

di SMA Srijaya Negara. Ternyata, dalam proses pelaksanaan pembelajaran fisika di sekolah 

ini metode yang digunakan guru dalam memberikan materi adalah secara konvensional dan 

kegiatan membaca buku khususnya buku pelajaran fisika sangat kurang, siswa hanya 

menerima informasi dari guru (transfer of learning), tidak ada kreativitas dari siswa untuk 

belajar sendiri dengan membaca buku pelajaran yang digunakan. 

 Pokok bahasan yang akan diterapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

metode SQ3R adalah pokok bahasan hukum Newton tentang gerak. Penurunan rumus-

rumus pada pokok bahasan ini dapat diturunkan dengan memberikan pertanyaan arahan 

pada siswa sehingga siswa dapat memperoleh perumusan yang benar. 

 Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai ―pembelajaran fisika menggunakan Survey, Question, Read, Recite, and Review 

(SQ3R) pada konsep hukum Newton tentang gerak di kelas X SMA Srijaya Negara 

Palembang. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Srijaya Negara Palembang. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X.3 yang berjumlah 38 orang. Untuk pengumpulan data digunakan dua jenis 

instrument, yakni lembar observasi aktivitas siswa dan tes. Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Tes digunakan 

untuk mendapat gambaran hasil belajar siswa secara keseluruhan setelah mengalami 

pembelajaran fisika dengan metode SQ3R. 

 Adapun indikator dan deskriptor yang akan diobservasi adalah, (1) Aktivitas siswa 

dalam melakukan Survey (siswa membuka modul, siswa membaca selintas isi modul, siswa 
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menandai hal-hal penting dalam modul dan siswa menghubungkan kata-kata konsep untuk 

membuat pertanyaan), (2) Kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan pada langkah 

Question (banyaknya pertanyaan yang mampu dibuat siswa yang relevan dengan modul), 

(3) Aktivitas siswa dalam membaca pada langkah Read (siswa membaca secara aktif, siswa 

mengartikan kata-kata konsep, siswa berdiskusi dengan teman sebangku, siswa bertanya 

dan menjawab pertanyaan guru), (4) Aktivitas siswa pada langkah Recite (siswa 

menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri, siswa menyebutkan dan menjelaskan 

jawabannya tersebu, siswa memahami jawabannya, siswa berdiskusi dengan temannya 

mengenai jawaban atas pertanyaan masing-masing), (5) Aktivitas siswa dalam melakukan 

Review terhadap pertanyaan dan jawaban yang dibuatnya (Siswa meninjau ulang 

pertanyaan yang disusunnya, siswa meninjau ulang jawabannya, siswa memperhatikan 

penjelasan guru, siswa bertanya pada guru). 

 Pada lembar observasi disajikan beberapa indikator. Setiap indicator mempunyai tiga 

deskriptor yang menunjang indikator itu kemudian penilaian lembaran observasi 

berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 1. Deskriptor yang tampak 

Skor Kategori 

1 Tidak satupun deskriptor yang tampak 

2 Satu deskriptor yang tampak 

3 Dua deskriptor yang tampak 

4 Tiga deskriptor yang tampak 

5 Empat deskriptor yang tampak 

(Usman, 2002: 130) 

Setelah diperoleh data observasi, maka data tersebut dianalisis menggunakan rumus: 

 

Data tes dianalisis untuk melihat tingkat kemampuan siswa dengan cara 

menjumlahkan skor semua jawaban dari setiap soal. Skor tes yang diperoleh masing-

masing siswa kemudian diolah menggunakan rumus berikut: 
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Keterangan: S = nilai akhir yang diperoleh 

  R = skor mentah yang diperoleh 

  N = skor maksimum 

        (Purwanto, 2004: 112) 

Selanjutnya skor hasil tes siswa dicocokkan dengan kategori yang dapat dilihat pada tabel 

kategori penilaian hasil belajar siswa. 

Tabel 2. Kategori Penilaian Hasil Belajar Siswa 

Skor Akhir  Kriteria 

86 – 100 Sangat baik 

76 – 85 Baik 

60 – 75 Cukup 

55 – 59 Kurang 

≤ 65 Sangat kurang 

(Purwanto, 2004: 103) 

Temuan dan Pembahasan 

Deskripsi Aktivitas Belajar Siswa 

 Dari data observasi dapat diketahui persentase aktivitas seluruh siswa selama 

proses pembelajaran berlansung. Pada indikator aktivitas siswa dala melakukan Survey 

terhadap suatu sumber bacaan menunjukkan bahwa hampir semua siswa telah 

memunculkan deskriptor-deskriptor pada indikator tersebut, dimana yang lebih ditekankan 

dalam tahap survey ini adalah siswa membaca selintas isi modul (sumber bacaan) dan 

siswa menandai kata-kata konsep atau hal-hal yang penting yang terdapat dalam modul. 
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 Pada indikator aktivitas siswa dalam membuat pertanyaan pada langkah Question. 

Observasi pada langkah ini dilakukan dengan mengamati siswa dalammembuat pertanyaan 

baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya dilakukan analisis dokumen terhadap laporan 

siswa, dimana laporan siswa pada setiap pertemuan diobservasi dengan cara melihat 

kemampuan siswa dalam menyusun pertanyaan yang relevan dengan isi modul. Pada 

indikator ini, aktivitas rata-rata siswa dalam membuat pertanyaan yang relevan dengan 

modul sebesar 3,7 setiap individu dalam satu kali pertemuan. Hal ini menunjukkan ada 

konsep-konsep yang tidak dimengerti oleh siswa dari aktivitas survey yang siswa lakukan 

sebelumnya. 

 Pada indikator kemampuan membaca pada langkah Read menunjukkan bahwa siswa 

membaca secara aktif, siswa mengartikan kata-kata konsep, siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku, dan siswa mampu bertanya serta menawab pertanyaan guru. Pada langkah ini 

rata-rata aktivitasnya sebesar 3,5 dari rata-rata maksimum yaitu 5 setiap individu dalam satu 

kali pertemuan. 

 Pada indikator kemampuan siswa pada langkah Recite, siswa kurang mampu 

memunculkan deskriptor-deskriptor pada langkah ini dalam proses belajar-mengajar. Tidak 

ada satupun siswa yang mampu memunculkan semua deskriptor. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwasiswa kurang mampu menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah 

dibuatnya, siswa kurang mampu menjelaskan jawabannya, siswa kurang memahami apa 

yang telah dipelajarinya, dan siswa malas berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

mengenai pertanyaan dan jawaban yang telah disusun oleh masing-masing siswa. 

 Pada indikator aktivitas siswa dalam melakukan Review, terlebih dahulu siswa 

meninjau ulang pertanyaan dan jawaban yang telah disusun, kemudian guru dan siswa 

bersama-sama memebahas materi yang dipelajari. Pada langkah ini siswa, kurang mampu 

mennjau ulang pertanyaan dan jawaban yang telah disusun sehingga siswa lebih 

memperhatikan penjelasan guru dan bertanya bila tidak mengerti. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 4 observer dan analisis dokumen (analisis 

hasil kerja siswa) yang dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh gambaran bahwa dalam 

metode SQ3R ini, siswa hanya mampu melakukan aktivitas padalangkah Survey, Question, 

Read, Recite and Review. Hal ini dapat terlihat bahwa setiap pertemuan hampir seluruh 

siswa mampu memunculkan semua descriptor pada langkah-langkah tersebut dengan 

persentase aktivitas siswa pada langkah survey sebesar 85,5%, aktivitas siswa pada 
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langkah Question sebesar 72,1%, dan aktivitas siswa pada langkah Read sebesar 70,8%. 

Akan tetapi, siswa kurang mampu melakukan aktivitas pada langkah Recite dan Review 

dengan presentase masing-masing aktivitas sebesar 54,0% dan 55,4%. Hal ini dikarenakan 

pada langkah ini memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat keterbatasan waktu 

pelajaran maka langkah Recite dan Review sulit dilakukan pada mata pelajaran fisika. 

Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

 Berdasarkan data hasil tes diperoleh hasil belajar siswa berupa kemampuan 

mengerjakan soal yang diperoleh siswa setelah pembelajaran fisika dengan menggunakan 

metode SQ3R adalah cukup dengan rata-rata 65,5. Walaupun demikian, masih terdapat 13 

siswa yang nilainya <65. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena pembelajaran fisika 

dengan menggunakan metode SQ3R merupakan hal yang baru bagi siswa, sehingga siswa 

perlu menyesuaikan diri untuk mengikuti langkah-langkah metode SQ3R. 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa pada 

saat pembelajaran fisika dengan menggunakan metode SQ3R pada langkah Survey, 

Question, Read, Recite dan Review masing-masing persentasenya sebesar 85,8%, 72,1%, 

70,8%, 54,0%, dan 55,4%. Dilihat dari persentasenya, pada langkah Recite  dan Review 

persentasenya kurang. Oleh karena itu, metode SQ3R kurang tepat untuk diterapkan dalam 

pembelajaran fisika. 

 Berdasarkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika dengan menggunakan 

metode SQ3R konsep hukum Newton tentang gerak termasuk kategori cukup. Dengan nilai 

rata-rata sebesar 65,5. 

 Berkaitan dengan hal di atas, peneliti memberikan saran agar dapat melaksanakan 

pembelajaran fisika dengan baik, guru yang ingin menggunakan metode SQ3R harus bisa 

memahami tahap-tahap pada metode ini, dalam pelaksanaan metode SQ3R diperlukan 

pengelolaan waktu yang sangat baik agar pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

metode SQ3R dapat terlaksana secara maksimal dan pemilihan pokok bahasan yang akan 

diajarkan sebaiknya yang berupa teori bukan perumusan. 
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The Application Of Hypothetical Deductive Learning Cycle Learning Model To Improve 

Senior High School Students’ Science Generic Skills On Rigid Body Equilibrium  

Taufiq and Ketang Wiyono 

Departement of Phyiscs Education, Sriwijaya University 

 

Abstract: This study is aimed to improve senior high school students‘ science generic skill 

through the application of hypothetical deductive learning cycle model. This research use 

quasy experiment method and instruments that are used are science generic skill test, likert 

scale questionnaire and observation sheet. The research project is class XI IPA Semester 2 

students from one of the public school in Palembang City in 2008/2009 academic year and 

samples from two classes are taken randomly from three classes. The study result shows 

improvement on rigid body equilibrium science generic skill on students who use 

hypothetical deductive learning cycle model is higher significantly compared with students 

who use conventional learning, this results is based on science generic skill N-gain average 

of experiment class 0,73 (high criteria) and control class 0,32 (medium criteria). Teacher and 

students give positive response towards hypothetical deductive learning cycle model on rigid 

body equilibrium. Based on study result, it can be concluded that hypothetical deductive 

learning cycle model on rigid body equilibrium significantly more effective in improving senior 

high school students‘ science generic skill compared with conventional learning model. 

Keywords: hypothetical deductive learning cycle, science generic skill,  

 rigid body equilibrium. 

Pendahuluan 

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini berkembang sangat cepat, hal ini tentunya 

memerlukan daya dukung sumber daya manusia yang berkualitas agar dihasilkan tenaga-

tenaga yang mampu menjawab semua tantangan dan mampu mengembangkan teknologi 

untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta menguasai ilmu pengetahuan. 

Untuk itu diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaran pendidikan nasional 

yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut. 

Menghadapi perkembangan dunia yang semakin maju tersebut masyarakat harus 

tanggap IPA, karena dewasa ini banyak sekali lapangan pekerjaan yang membutuhkan 

berbagai keterampilan tingkat tinggi, menuntut kemampuan untuk selalu dapat belajar dalam 

setiap perubahan, bernalar, berfikir kreatif, membuat keputusan, dan kemampuan untuk 

memecahkan masalah (Klausner, 1996). Oleh karena itu peningkatan mutu penguasaan IPA 

(fisika) di semua jenjang pendidikan harus selalu diupayakan. 
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Para ahli pendidikan telah berusaha untuk mengembangkan berbagai model 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya mata pelajaran fisika, 

diantaranya adalah model pembelajaran yang dilandasi pandangan konstruktivisme dari 

Piaget. Menurut pandangan ini, dalam proses pembelajaran siswa belajar membangun 

pengetahuannya sendiri dan memperoleh banyak pengetahuan di luar sekolah (Dahar, 

1989). Salah satu strategi mengajar yang menggunakan pandangan konstruktivisme adalah 

model pembelajaran siklus belajar (learning cycle). Siklus belajar (learning cycle) hipotetik 

deduktif  (hypothetical-deductive), dalam siklus belajar hipotetik deduktif  siswa belajar mulai 

dengan pernyataan berupa pertanyaan ‖mengapa?‖. Siswa diminta untuk merumuskan 

kemungkinan jawaban (hipotesis) atas pernyataan tersebut. Kemudian siswa diminta untuk 

menurunkan konsekuensi-konsekuensi logis dari hipotesis dan merencanakan serta 

melakukan eksperimen (eksplorasi).  Analisis hasil eksperimen  menyebabkan beberapa 

hipotesis ditolak, sedang yang lainnya diterima (pengenalan konsep). Akhirnya konsep-

konsep yang relevan dan pola-pola penalaran yang terlibat dan didiskusikan, diterapkan 

pada situasi yang lain (aplikasi konsep). Perumusan secara eksplisit  dan pengujian 

hipotesis melalui perbandingan deduksi logis dengan hasil empiris merupakan hal yang 

diperlukan dalam pemikiran hipotesis deduktif (Lawson, 1989).  

 Penelitian terhadap pembelajaran model siklus belajar, untuk mengetahui perubahan 

konseptual IPA yang didasarkan pada pendekatan konstruktivisme telah banyak dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Hulya Yilmaz , Pinar  Huyuguzel Cavas 

(2004), melaporkan hasil penelitiannya  bahwa penerapan siklus belajar lebih berhasil 

dibanding siswa yang diajarkan dengan pendekatan tradisional.  Terdapat juga perbedaan 

yang signifikan antara kedua kelompok mengenai  sikap mereka terhadap sain setelah 

perlakuan.  Metode siklus belajar sain menghasilkan sikap-sikap yang lebih positif terhadap 

sains dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya  Salih Ates (2005), melaporkan 

hasil penelitiannya bahwa metode siklus belajar terbukti secara statistik signifikan untuk 

mengajarkan banyak konsep dan beberapa aspek yang menyangkut rangkaian hambatan 

DC tetapi bukan untuk mengajarkan konservasi arus dan menjelaskan aspek-aspek 

mikroskopis dari arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Pada  tahun 2007, Paul 

Williams mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa memasukan siklus belajar kedalam 

petunjuk mengajar telah terbukti menjadi metode yang efektif untuk merubah konsepsi fisik 

siswa pada pokok bahasan hukum Newton.  Selain dari jurnal diatas, penelitian yang 

dilakukan oleh Tatang (2005), tentang penerapan model siklus belajar pada konsep getaran 
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dan gelombang, menunjukkan model siklus belajar dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa.  

 Fisika merupakan ilmu tentang gejala dan prilaku alam sepanjang dapat diamati oleh 

manusia. Untuk dapat memahami gejala dan prilaku alam tersebut diperlukan suatu 

keterampilan dasar tertentu yang harus dimiliki siswa. Keterampilan dasar ini disebut 

keterampilan generik sains, yang sangat  berguna bagi siswa untuk dapat memecahkan 

masalah fisika di lingkungan sekitarnya maupun saat proses pembelajaran berlangsung. 

Menurut Brotosiswoyo (2001) keterampilan generik sains yang didapat  dari proses 

pembelajaran dimulai dengan pengamatan tentang gejala alam (1) pengamatan (langsung 

maupun tak langsung), (2) kesadaran akan skala besaran (sense of scale), (3) bahasa 

simbolik, (4) kerangka logika taat azas (logical self-consistency), (5) inferensi logika,  (6) 

hukum sebab akibat (causality), (7) pemodelan matematik, dan (8) membangun konsep. 

Selanjutnya Brotosiswoyo memberikan contoh jenis keterampilan generik sains yang dapat 

dikembangkan pada topik mekanika /termasuk didalamnya materi Keseimbangan benda 

tegar, adalah  pengamatan langsung dan tak langsung, bahasa simbolik, kerangka logika 

taat azas, hukum sebab akibat, pemodelan matematik dan membangun konsep. Semua 

keterampilan generik sains tersebut dapat digunkan oleh siswa nantinya sebagai bekal 

untuk memahami konsep fisika pada tingkat yang lebih tinggi 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan keterampilan generik sains siswa melalui 

model siklus belajar hipotetik deduktif pada materi keseimbangan benda tegar. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dan eksperimen semu, menggunakan eqivalent control group design (Sugiono, 2008), 

dalam desain ini terdapat dua kelas dari tiga kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol 

yang dipilih secara acak, sedangkan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI pada SMA Negeri di Kota Palembang. Data penelitian  berupa data 

kuantitatif, yaitu skor tes awal dan tes akhir keterampilan generik sains sebelum dan setelah 

pembelajaran, data kualitatif berupa tanggapan siswa dan guru yang diperoleh melalui 

angket, dan observasi.  

Hasil dan Pembahasan  

Deskripsi Peningkatan Keterampilan Generik Sains  
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Peningkatan keterampilan generik sains siswa dinilai dari jawaban tes awal dan tes 

akhir setelah mengikuti pembelajaran. Indikator keterampilan generik sains yang diteliti 

meliputi  pengamatan langsung, bahasa simbolik, dan inferensi logika. Hasil penilaian 

keterampilan generik sains berupa skor yang kemudian dicari prosentasenya. Hasil tes awal, 

tes akhir dan N-Gain (gain yang dinormalisasi) keterampilan generik sains kelas eksperimen 

dan kelas kontrol disajikan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Perbandingan Rata-rata Skor Tes Awal, Tes Akhir dan N-Gain       Keterampilan 

Generik Sains  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa skor rata-rata tes awal siswa kelas 

eksperimen sebesar 5,50 (27 % dari skor ideal), sementara skor rata-rata tes awal siswa 

kelas kontrol sebesar 7,90 (40 % dari skor ideal). Selanjutnya berdasarkan perolehan data 

skor rata-rata tes akhir pada kedua kelas diketahui bahwa skor rata-rata tes akhir kelas 

eksperimen sebesar 16,1 (81 % dari skor ideal), sementara perolehan rata-rata skor tes 

akhir kelas kontrol sebesar 11,8 (59 % dari skor ideal). Perolehan rata-rata N-Gain untuk 

kelas eksperimen sebesar 0,73 dan kelas kontrol sebesar 0,32. Rata-rata N-Gain untuk 

kelas eksperimen termasuk kategori tinggi dan rata-rata N-Gain untuk kelas kontrol 

termasuk kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata  N-Gain untuk kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata N-Gain kelas kontrol. 

Deskripsi Peningkatan Indikator Keterampilan Generik Sains  

Perbandingan N-Gain keterampilan generik sains setiap indikator dapat dilihat pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Perbandingan N-Gain Keterampilan Generik Sains untuk Setiap                  

Indikator antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan N-Gain pada kelas eksperimen 

tertinggi pada indikator pengamatan langsung yaitu sebesar 0,82 dengan kategori tinggi dan 

terendah pada indikator bahasa simbolik sebesar 0,57 dengan kategori sedang, sementara 

pada kelas kontrol N-Gain tertinggi diperoleh pada indikator  inferensi logika yaitu sebesar 

0,61 dengan kategori sedang dan terendah pada indikator bahasa simbolik sebesar 0,23 

dengan kategori rendah. Analisis gambar 2 terlihat peningkatan N-Gain keterampilan 

generik sains siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

 Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa prosentase pencapaian keterampilan generik 

sains setiap indikator setelah dilakukan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mengalami peningkatan.  

Pengujian Statistik Peningkatan Keterampilan Generik Sains 

  Uji statistik diperlukan untuk mengetahui normal atau tidaknya N-Gain keterampilan 

generik sains siswa pada materi keseimbangan benda tegar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Uji Normalitas data dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test (Santoso, S, 2009), dan hasilnya menunjukkan bahwa distribusi data N-Gain 

keterampilan generik sains  siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal pada signifikansi 0,340 dan 0,682, sedangkan uji homogenitas variansi N-Gain 

menggunakan Levene Test (Test of Homogeneity of Variances), menunjukkan bahwa data 

N-Gain kelas eksperimen dan kontrol homogen pada signifikansi 0,300. Setelah diperoleh 

data penguasaan konsep berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya dilakukan uji 

statistik parametrik (uji t dengan α = 0,05) menggunakan Independent Samples Test.  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  thitung= 17,055 >  ttabel= 1,664, sehingga dapat 
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disimpulkan  peningkatan keterampilan generik sains siswa yang menggunakan model 

pembelajaran siklus belajar hipotetik deduktif lebih besar dari siswa yang mengggunakan 

model pembelajaran konvensional pada materi keseimbangan benda tegar. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan oleh gambar 2 bahwa perolehan 

N-Gain pada kelas eksperimen tertinggi pada indikator pengamatan langsung yaitu sebesar 

0,82 dengan kategori tinggi, hal ini disebabkan siswa terlibat langsung dalam mengamati 

objek, atau fenomena sehingga dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengamati.  

Indikator terendah pada kelas eksperimen adalah bahasa simbolik 0,57 dengan kategori 

sedang.  sementara pada kelas kontrol N-Gain tertinggi diperoleh pada indikator inferensi 

logika yaitu sebesar 0,61 dengan kategori sedang dan terendah pada indikator hukum 

sebab akibat sebesar 0,29 dengan kategori rendah. Dengan hasil yang diperoleh diatas 

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan siklus belajar hipotetik deduktif 

keterampilan generik sains siswa lebih baik dibandingkan dengan menggunkan model 

pembelajaran konvensional pada materi keseimbangan benda tegar. 

Aktivitas Siswa dan Guru pada Pembelajaran Siklus Belajar Hipotetik Deduktif  

    Hasil observasi menunjukkan  bahwa peranan guru sebagai pusat pembelajaran 

mulai berkurang. Guru lebih berfungsi sebagai fasilitator, mengarahkan dan memotivasi 

siswa selama proses pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan 

melakukan pembelajaran dengan fase-fase siklus belajar hipotetik deduktif menyebabkan 

siswa lebih mudah menguasai konsep. Fase-fase dalam pembelajaran melibatkan siswa 

berinteraksi langsung dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. Hal ini sesuai 

dengan pandangan konstruktivisme oleh Ausubel (Poedjiadi, 2003) bahwa dalam 

mengajarkan ilmu pengetahuan perlu dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya dan 

kejadian lain yang telah diketahuinya sehingga setiap individu dapat membangun 

pengetahuannya dengan lebih bermakna.  

Tanggapan Siswa dan Guru Terhadap Model Pembelajaran Siklus Belajar Hipotetik 

Deduktif  

    Berdasarkan sebaran angket telah diberikan kepada siswa dan guru menunjukkan 

bahwa model siklus belajar hipotetik deduktif mendapat tanggapan yang positif (setuju) dari 

siswa dan guru. Model pembelajaran yang diterapkan menurut siswa sangat menyenangkan 

sehingga siswa menjadi lebih senang untuk belajar dan menginginkan agar dapat diterapkan 
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pada pembelajaran materi yang lain. Siswa setuju bahwa lembar kerja siswa (LKS) yang 

digunakan dalam pembelajaran model siklus belajar hipotetik deduktif sangat membantu 

siswa dalam memahami konsep. Fase-fase dalam model siklus belajar hipotetik deduktif 

dapat memfasilitasi siswa untuk memahami konsep dan kerja sama siswa dalam kelompok. 

Umumnya siswa juga setuju bahwa dengan diberikan kesempatan untuk bertanya, memberi 

tanggapan, dan presentasi yang diberikan kepada siswa dapat melatih siswa untuk berani 

memberikan gagasan, berpendapat, berdiskusi, dan mengaplikasikan konsep dalam 

menyelesaikan permasalahan, serta aktif dalam pembelajaran. 

Keunggulan dan Kelemahan Model siklus Belajar Hipotetik Deduktif 

Berdasarkan hasil penerapan pembelajaran model siklus belajar hipotetik deduktif 

pada materi keseimbangan benda tegar, dapat dikemukanan keunggulan dan kelemahan 

model pembelajaran ini. Keunggulan model siklus belajar hipotetik deduktif yaitu 

pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Fase-

fase dalam model pembelajaran menyebabkan siswa lebih mudah memahami konsep, 

dapat lebih meningkatkan aktivitas siswa, menciptakan antusias siswa dalam belajar, serta 

memotivasi siswa untuk berpikir kreatif dan punya rasa ingin tahu tentang konsep fisika 

lainnya. Hal yang menarik lainnya dari model siklus belajar hipotetik deduktif adalah siswa 

dapat dilibatkan langsung dalam hal mencari pengetahuan sendiri dengan bekal 

pengetahuan awal yang dimilikinya. 

Kelemahan dari model pembelajaran siklus belajar hipotetik deduktif yaitu kurang 

terbiasanya guru dalam menerapkan model pembelajaran dan kurang terbiasanya siswa 

belajar dalam kelompok.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

keterampilan generik sains siswa pada materi  keseimbangan benda tegar yang 

menggunakan model pembelajaran siklus belajar hipotetik deduktif lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Guru 

dan siswa memberikan tanggapan positif terhadap model pembelajaran siklus belajar 

hipotetik deduktif sedangkan keunggulan model siklus belajar hipotetik deduktif yaitu siswa 

dapat dilibatkan langsung dalam hal mencari pengetahuan sendiri dengan bekal 

pengetahuan awal yang dimilikinya, siswa lebih aktif dalam pembelajaran, lebih 
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meningkatkan aktivitas siswa dalam melakukan pengamatan, menciptakan antusias siswa 

dalam belajar, serta memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu tentang konsep. 

Kelemahan dari model pembelajaran siklus belajar hipotetik deduktif yaitu kurang 

terbiasanya guru dalam menerapkan model pembelajaran dan kurang terbiasanya siswa 

dalam melaksanakan praktikum dan belajar dalam kelompok. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa keterampilan generik sains yang dapat dikembangkan dalam model 

pembelajaran siklus belajar hipotetik deduktif pada materi keseimbangan benda tegar 

adalah pengamatan langsung, bahasa simbolik dan inferensi logika. 
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Using Of Performance Assessment To The Fluid Experiment Inquiry Based To 
Increase The Student Mastery Concept 

Viyanti 

Lampung State University 

 

Abstract: The aim of this research is to examine the using of performance assessment, 

particular to increase the student mastery concept to the fluid dynamics concept through the 

fluid experiment inquiry based.  Those mastery concept are assessed by the performance 

assessment.  This research is inducted at a senior high school in the center of 

Bandarlampung.  The performance assessment is which used the experiment class, while 

paper and pencil test are used for control class.  This research used experiment and 

descriptive method, with purposive sampling design.  The data was analyzed by t-test. 

Based on the experiment, we conclude: 1) performance assessment could increase the 

students mastery concept, 2) with the significance level of 95%, performance assessment is 

better than paper and pencil test on the topic of fluid dynamics, 

Keywords:  Student Mastery Concept, Dynamic Fluid, Performance Assessment 

Pendahuluan 

Kegiatan praktikum harus merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran sains. Sebagai suatu strategi dalam pembelajaran, menurut Zulfiani (2006) 

inkuiri memiliki karakteristik utama yaitu:  (1) adanya koneksi antara pengetahuan pribadi 

dengan konsensus ilmiah, (2) mendesain eksperimen, (3)  melakukan investigasi terhadap 

fenomena, dan (4) mengkonstruksi makna dari data dan observasi.  Karakteristik utama 

tersebut bersifat jelas, dan dapat diamati (observable), dan prilaku-prilakunya dapat diukur 

(measurable behaviors).  Karakteristik utama inkuiri tersebut dikembangkan melalui 

praktikum berbasis inkuiri.   

Menurut Mabout dan Treagust (2006), mengkonstruksi pengetahuan yang paling 

memungkinkan adalah dilakukan praktikum di laboratorium.  Pembentukan pengetahuan 

berkaitan dengan dua prinsip penting yaitu pertama pembentukan pengetahuan dilakukan 

dengan kontak indrawi dan kedua pembentukan pengetahuan  dilakukan saat memberikan 

penjelasan atau pengalaman yang dimiliki.  Dalam mengkonstruksi pengetahuan salah satu 

cara yang dapat digunakan adalah kegiatan praktikum berbasis inkuiri.  Kegiatan praktikum 

berbasis inkuiri adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memperoleh dan 

meningkatkan pengetahuan siswa.   
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Berdasarkan uraian di atas terungkap bahwa pengembangan karaktersitik praktikum 

berbasis inkuiri akan menghasilkan kemampuan miltidimensi yaitu keterampilan bernalar 

dan pengalaman empiris. Dalam konteks praktikum berbasis inkuiri, asesmen mempunyai 

arti bagaimana mengukur kemajuan siswa dalam hal pemahaman konsep, kemampuan 

melakukan inkuiri, dan pemahaman tentang inkuirinya (NRC, dalam Anggraini 2006). 

Berdasarkan hal tersebut asesmen praktikum berbasis inkuiri semestinya berbeda dari 

asesmen penilaian tradisional (paper and pencil test). 

Kenyataan menunjukkan asesmen yang digunakan guru dalam praktikum biasanya 

menggunakan tes tradisional (paper and pencil test) yang tidak dapat mengungkap dampak 

pendidikan yang kompleks.  Fakta tersebut didukung oleh hasil penelitian McDermott, 1991: 

McClymer & Knoles, 1992: Tobias, 1990 (dalam  Deborah, L et al, 2007) menyatakan tes 

tradisional seperti ini dikritik karena mengabaikan kekritisan siswa, yang memainkan peran 

utama dalam proses pembelajaran.  Akibat dari penggunaan asesmen yang tidak tepat 

memungkinkan rendahnya kontribusi pembelajaran sains terhadap kelulushidupan warga 

negara sehingga warga negara hanya dipersiapkan untuk menguasai pengetahuan 

(National Research Council/NRC, 1996 dalam Wulan, 2007).  Dengan demikian tes 

tradisional kurang sesuai untuk mengukur kemampuan miltidimensi yaitu keterampilan 

bernalar dan pengalaman empiris. 

Standard asesmen pembelajaran sains harus mengalami pergeseran penekanan 

dari ‖yang mudah dinilai‖ menjadi ‖yang penting untuk dinilai‖ (National Research 

Council/NRC, 1996 dalam Wulan, 2007).  Resnick & Resnick, 1992 (Mestre, I.P., 1999), 

menyatakan bahwa reformasi pemberian evaluasi perlu dilakukan yang berkaitan dengan 

kinerja.  Newel (Doran, 1993)  menyatakan bahwa sekarang ini perlu diadakan penelitian 

dan pengembangan proses penilaian alternatif  berupa asesmen kinerja. Asesmen kinerja 

direkomendasikan sebagai penilaian yang sesuai dengan hakikat sains yang 

mengutamakan proses dan produk (NSTA, 1998; NRC, 2000 dalam Wulan, 2007).  

Beberapa sumber (Gabel, 1993; NSTA & AETS, 1998; NRC, 2008 dalam Wulan, 2007) telah 

merekomendasikan performance assessment untuk menilai kemampuan inkuiri pada 

pembelajaran sains.   

Asesmen kinerja yang menekankan kepada keterampilan bernalar dan pengalaman 

empiris mempunyai sasaran yang harus dicapai.  Berkaitan dengan pencapaian sasaran 

yang harus dicapai pada proses pembelajaran ada hal pokok yang harus dilakukan dalam 

asesmen kinerja yaitu pemberian umpan balik (feed back)  langsung pada saat 



PROCEEDING OF THE THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCE EDUCATION               ISBN: 978-602-8171-14-1 

 “Challenging Science Education in The Digital Era” 

 

651 

 

pembelajaran.  Seperti yang digambarkan oleh Black and William (dalam Etkina, E. et.al , 

2006), aktivitas penilaian formatif adalah semua aktivitas yang dikerjakan oleh guru dan oleh 

siswa dalam menilai diri mereka sendiri, dan menyediakan informasi untuk digunakan 

sebagai umpan balik dalam memodifikasi aktivitas pembelajaran.  Berdasarkan uraian di 

atas, maka dipandang perlu menggunakan asesmen kinerja pada praktikum fluida berbasis 

inkuiri untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa SMA. 

Metode Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas XI di sebuah SMAN di Kota Bandar 

Lampung pada semester genap tahun ajaran 2008/2009.  Kelas eksperimen adalah 

kelas XI-2 yang terdiri dari  32 orang dan kelas kontrol adalah kelas XI-3 yang terdiri 

dari 32 orang.  Dua kelas tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dengan alasan kedua kelas tersebut merupakan kelas unggulan dan sudah 

terbiasa melakukan guided inquiry.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen semu dan deskriptif, dengan desain eskperimennya adalah perbandingan 

kelompok statis. Metode eksperimen digunakan untuk mendapat gambaran peningkatan 

penguasaan konsep siswa, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mendapat 

gambaran tanggapan siswa terhadap penggunaan penilaian kinerja pada praktikum 

fluida berbasis inkuiri.   

  Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari: 1)  tahap studi pendahuluan, kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap ini adalah orientasi lapangan, merumuskan masalah, 

menetapkan waktu dan materi pokok penelitian, menentukan sampel penelitian, 

menyusun skenario pembelajaran, membuat silabus dan RPP, membuat soal sebagai 

bahan tes formatif, membuat LKS; 2) tahap pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan pada 

kelas kontrol merupakan proses praktikum berbasis inkuiri dengan menggunakan paper 

and pencil test.  Urutan secara garis besar adalah tes awal, praktikum fluida berbasis 

inkuiry, paper and pencil test, asesmen kinerja.  Pelaksanaan pada kelas eksperimen  

menggunakan praktikum berbasis inkuiri dengan menggunakan performance 

assessment.  Urutan secara garis besar adalah tes awal, praktikum fluida berbasis 

inkuiry, paper and pencil test, asesmen kinerja dengan umpan balik.  Jenis data pada 

penelitian ini diperoleh dari data kualitatif berupa angket siswa mengenai performance 

assessment pada praktikum fluida berbasis inkuri; 2)data kuantitaif berupa hasil tes baik 

dari tes yang menggunakan paper and pencil test maupun performance assessment. 
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Temuan dan Pembahasan 

Temuan 

Hasil penelitian tentang kemampuan siswa menguasai konsep fluida dinamis melalui 

tes penguasaan konsep dalam bentuk tes pilihan ganda.  Tes dilakukan sebelum dan 

sesudah siswa kelas eksperimen mengikuti praktikum berbasis inkuiri dengan menggunakan 

asesmen kinerja dengan umpan balik (feed back) dan siswa kelas kontrol sebelum dan 

sesudah mengikuti praktikum berbasis inkuiri dengan menggunakan paper and pencil test.  

Hasil tes awal dan tes akhir digunakan untuk menghitung gain yang ternormalisasi 

penguasaan konsep secara keseluruhan untuk kelas ekperimen maupun kelas kontrol.  

Rata-rata gain yang ternormalisasi yang merupakan gambaran peningkatan penguasaan 

kemampuan dimaksud melalui praktikum berbasis inkuiri Hasil rangkuman disajikan dalam 

bentuk tabel disajikan pada Tabel 4.4, dan Tabel 4.5. 

Tabel 4.4. Rata-rata skor penguasaan konsep materi fluida dinamis 

Skor 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Tes 

awal 

Tes 

akhir 
N-gain 

Tes 

awal 

Tes 

akhir 
N-gain 

Rata-rata 11 24 0,69 10 20 0,48 

Simpangan Baku 2 2 0,12 2 2 0,88 

N (jumlah siswa) 32 32 
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Tabel 4.5.  Rata-rata skor penguasaan konsep fluida dinamis tiap jenjang 

                   kognitif 

Berdasarkan Tabel 4.4. dan Tabel 4.5, dapat diungkap secara deskriptif  berkaitan 

dengan kemampuan penguasaan konsep siswa yaitu:  Rata-rata persentase gain yang 

ternormalisasi penguasaan konsep siswa pada praktikum fluida berbasis inkuiri dengan 

menggunakan asesmen kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

paper and pencil test yaitu 0,69 untuk kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol sebesar 

0,48.  Berikutnya rata-rata persentase gain yang ternormalisasi kemampuan penguasaan 

konsep untuk tiap jenjang kognitif pada praktikum fluida berbasis inkuiri dengan 

menggunakan asesmen kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan paper and pencil test.  

Untuk jenjang kognitif pemahaman, aplikasi dan analisis pada kelas eksperimen berturut-

turut sebesar 0,75; 0,83; 0,63; dan untuk kelas kontrol secara berturut-turut sebesar 0,48; 

0,61; 0,44.   

Jenjang 

Kognitif 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Tes 

awal  
Tes akhir  N-gain Tes awal  Tes akhir  N-gain 

C2 

R 6,28 11,47 0,75 6,75 9,81 0,48 

SD 1,4 1,4 0,22 1,2 1,3 0,22 

C3 

R 1,66 2,78 0,83 0,47 2,16 0,61 

SD 0,6 4,9 37 7,2 6,3 0,32 

C4 

R 3,22 10,03 0,63 3,06 8,0 0,44 

SD 1,11 1,73 0,16 1,46 1,37 0,17 

N 32 32 
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Analisis terhadap gain penguasaan konsep tiap ranah kognitif untuk kelas 

eksperimen dan kontrol dilakukan untuk mengetahui apakah praktikum fluida berbasis inkuiri 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penguasaan konsep dalam 

setiap jenjang kognitif.  Uji normalitas sebaran menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

terdapat di dalam perangkat lunak komputer.  Nilai Kolmogorov-Smirnov untuk gain kelas 

eksperimen jenjang kognitif pemahaman (C2), aplikasi (C3) dan analisis (C4) masing-

masing sebesar 0,86; 1,81; 0,80, sedangkan untuk kelas kontrol masing-masing sebesar 

1,31; 1,08; 0,95.  Nilai asimtotik signifikansi untuk kelas eksperimen hingga kelas kontrol 

masing-masing sebesar 0,44; 0,06; 0,00; 0,18; 0,53; dan 0,31.  Nilai  asimtotik yang lebih 

besar dari taraf signifikansi 0,05 menunjukka hipotesis nol yang menyatakan bahwa 

distribusi dari kelompok gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal dapat diterima.  

Pembahasan 

Tingkat perolehan skor kedua kelas  pada tes awal hampir sama yaitu  37% untuk 

kelas eksperimen dan 34% untuk kelas kontrol, setelah pembelajaran terjadi peningkatan 

pada kedua kelas yaitu 81% untuk kelas eksperimen dan 67% untuk kelas kontrol.  Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa secara umum penggunaan penilaian kinerja dan pemberian 

feed back pada akhir pembelajaran pada praktikum fluida berbasis inkuiri telah terbukti 

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dengan lebih baik dibandingkan dengan 

siswa kelas kontrol dengan menggunakan paper and pencil test pada praktikum fluida 

berbasis inkuiri.  Hal ini juga ditunjukkan oleh besarnya persentase gain yang dinormalisasi 

yang diperoleh di kelas eksperimen yaitu sebesar 70% sedangkan untuk kelas kontrol 

sebesar 49% dimana keduanya berada pada kategori sedang. 

Selain peningkatan secara umum, dalam penelitian ini juga telah dilakukan analisis 

untuk tiap jenjang kognitif.  Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan penilaian pada 

tiap jenjang kognitif.  Dari analisis data diketahui peningkatan gain yang dinormalisasi 

tertinggi terjadi pada jenjang aplikasi (C3) sebesar 83% untuk kelas eksperimen dan 61% 

untuk kelas kontrol.  Keduanya berada pada kategori tinggi dan sedang. 

Menurut Vygotsky (dalam Suparno, 2005), ada dua macam konsep yang dimiliki 

seseorang, yaitu konsep spontan dan konsep ilmiah. Konsep spontan berasal dari 

kehidupan sehari-hari dan konsep ilmiah berasal dari pelajaran di sekolah. Konsep alternatif 

yang dimiliki siswa dapat dikategorikan dalam konsep spontan, yang tidak dapat dijamin 

konsistensinya. Kebenaran konsep spontan secara ilmiah harus diuji dalam eksperimen di 
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laboratorium. Indikasi konsep spontan dapat dilihat dari perbedaan konsep alternatif saat tes 

awal dan saat sebelum percobaan. Konsep spontan yang seperti ini relatif mudah untuk 

diarahkan kepada konsep yang benar sebagaimana yang dimiliki para ahli fisika. 

Peningkatan tertinggi pada jenjang aplikasi menurut Mabout dan Treagust (2006), 

disebabkan oleh kegiatan praktikum di laboratorium yang dapat menjadi dasar dari proses 

perubahan konsepsi siswa. Siswa melakukan percobaan dan pengamatan, lalu 

membandingkan jawaban prediksi mereka dengan hasil percobaan. Konflik konseptual bisa 

muncul pada proses pengamatan ini. Menurut Kuhn (2002), konflik akan timbul manakala 

muncul paradigma baru yang tidak sesuai dengan paradigma lama. Paradigma baru yang 

diperoleh dari hasil pengamatan di laboratorium dan paradigma lama yang selama ini telah 

diyakini. Konflik ini diselesaikan pada tahapan eksplanasi melalui diskusi kelompok dan 

pemberian feed back. Jika konflik ini teratasi maka siswa akan dapat mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri sebagaimana yang dianut para ahli fisika. 

Pengetahuan yang diperoleh siswa melalui praktikum berbasis inkuiri dengan 

asesmen kinerja dapat tersimpan lebih lama dan mudah dipanggil jika sewaktu-waktu 

dibutuhkan.  Hal tersebut bersesuai dengan pendapat beberapa ahli (Schilling et al., 1990; 

Marzano et al., 1994 dalam Wulan (2007)) yang merekomendasikan penggunaan asesmen 

kinerja untuk menilai kemampuan inkuiri. Selanjutnya menekankan arti penting 

pembelajaran berkelompok, agar masing-masing anggota kelompok dapat saling 

memperkuat gagasan masing-masing. Proses saling memperkuat gagasan inilah yang 

meneguhkan konsepsi yang dibangun selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penguasaan konsep dapat 

dikuasai oleh siswa melalui kegiatan praktikum dengan menggunakan asesmen kinerja dan 

pemberian feed back pada akhir praktikum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen 

kinerja pada praktikum fluida berbasis inkuiri dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa 

dibandingkan dengan penilaian paper and pencil tes. 

Kesimpulan dan Saran 

Peningkatan penguasaan konsep fluida dinamis bagi siswa yang menggunakan 

penilaian kinerja pada praktikum fluida berbasis inkuiri lebih tinggi secara signifikan dengan 

taraf signifikansi 95% dibandingkan siswa yang menggunakan paper and pencil test pada 

praktikum fluida berbasis inkuiri.  Siswa memberikan tanggapan positif terhadap 
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penggunaan penilaian kinerja yang diberikan feed back pada akhir pembelajaran, dengan 

pemberian feed back membuat siswa mendapat penghargaan bagi usahanya dan dapat 

lebih menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Saran yang dapat peneliti berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah: 1) 

Bagi guru, rubrik asesmen kinerja yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dipakai 

sebagai dasar pengembangan rubrik asesmen kinerja untuk materi lain; 2) Bagi peneliti lain, 

penelitian ini hanya berfokus kepada empat indikator keterampilan generik sains dari 

sembilan indikator yang ada, karena itu masih diperlukan penelitian  mencakup kemampuan 

generik  lebih luas. 
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The Development Of Interactive Multimedia On Introductory Physics Learning For 

Prospective Of Vocational High School Teachers In Foods Program 
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1Surabaya State University, 2Indonesia University of Education 

Abstract: The research was part of ongoing research, aimed to develop an interactive 

multimedia (IM) on the Introductory Physics courses  to support the learning model that 

can develop problem solving skills and application of physics concepts for prospective of 

vocational high school teachers in foods program. The research used Research and 

Development (R & D) approach by using the first three stages of 4-D models, i.e. define, 

design, and develop. The details of the stages were: (1) the literature review and need 

assessment, (2) formulation of competences indicators, (3) formulation of learning model, 

(4) formulation of the IM design, (4) the development of story boards, (5) obtaining 

relevant files, video, graphics/animation, and audio production, (6) authoring and 

debugging, (7) phase I try out, (8) revision I, (9) expert judgment, (10) Phase II try out, and 

(11) revision II. For testing purposes, the research subjects were prospective of vocational 

high school teacher in foods program on a state university in East Java. The sample 

selected by purposive random sampling technique. Data analysis performed by 

descriptive analysis and Mann-Whitney U test to compare the sample responses results of 

phase I and phase II try out. The research has developed IM in elasticity and fluid 

concepts. The research showed that according to student responses, the IM assessed 

94.8% of the ideal conditions in stage I and 96.0% in stage II. The significant improved 

responses occurred in sub concept "stress and strain" and "Young's modulus". The 

research also showed that expert judged 85.6% of ideal conditions on the content, 

technical and presentation of IM. These results indicate that IM has been developed 

appropriates for use in teaching and learning Introductory Physics for prospective of 

vocational high school teachers in foods program. 

Keywords :  interactive multimedia, introductory physics, prospective of vocational high 
school teachers in foods program. 

INTRODUCTION 

Physics is a science that underlies the development of technology, so that engineering 

students need to learn physics. Prospective of Vocational High School (VHS) teachers in 

foods program Department of Home Economics, Engineering Faculty, are also received the 

physics course (Introductory Physics or applied physics).  The importance of Introductory 

Physics courses for home economics prospective teachers according to the statement 

Paolucci (in Vaines, 1979), that the focus of the home economics are inter-dependencies 

and inter-relationships between physical phenomena and processes of social and cultural 

influence human development, as well as Cebotarev (1979) which states that basic 
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knowledge of home economics are physics, biology, social science, and art, while McElwe 

(2004) emphasized the importance of understanding science as part of the home economics 

course.  

One of Introductory Physics courses goals on prospective of VHS teachers in foods 

program is to develop the adaptive ability in science and technology. These capabilities 

include the application of physics concepts in foods, problem-solving skills, and generic skills 

in science. However, the results of preliminary studies conducted on 40 prospective of VHS 

teachers in foods program at a university in East Java showed many problems in 

Introductory Physics courses in order to achieve these goals. These problems include the 

educational background of heterogeneous students, negative students‘ perceptions on 

physics and physics is not in accordance with their interests, resulting less optimum in their 

learning outcome (Widodo, 2009). The preliminary study results are consistent with Rauma, 

et al. (2006) which showed 40 of 167 home economics teachers in Finland declared that 

science education at university level are too abstract and too far from everyday life. On the 

other hand, the results of McElwe‘s research (2004) in Ireland showed that third level of 

home economics students have many misconceptions on the scientific principles used in 

cooking. These results, follow Gallagher thinking (in Rauma et al., 2006), shows that there 

are many problems in science-physics education for VHS prospective teachers in foods 

program, concerning the process and results of learning physics courses. 

Based on these facts, improvement efforts are required in Introductory Physics 

courses for VHS teachers in foods program, by applying the learning environment that 

provides students the opportunity to study physics at all times necessary, can be repeated 

by the student until he or she understands, can provide quick feedback on student response, 

and attractive. The technology that can be used for that purpose is information and 

communication technology (ICT), with considerations that  student has easy access to 

computers, both at the laboratory or on elsewhere. There are several alternative utilization of 

ICT to support the Basic Physics lecture, i.e. e-learning, virtual reality, and interactive 

multimedia (IM). Based on the study of the advantages and disadvantages of the three 

alternatives, IM selected as one of the Introductory Physics courses elements. 

In general, multimedia means using multiple media including text, graphics, 

animation, images, video, and sound to present information (Ivers & Barron, 2002). At 

present, ―hyper‖ environments, such as hypertext and hypermedia, have added to the 

complexity and sophistication of multimedia‘s definition by providing electronic, nonlinear 
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approaches to moving through a body of information. The environment "hyper" have added 

to the complexity and sophistication of multimedia‘s definition by providing electronic, 

nonlinear approaches to moving through a body of information. Combining these elements 

results in greater comprehension, recall, and inference, effectively accommodate students 

with diverse learning and cognitive styles, and hypermedia applications are better suited to 

transmitting knowledge that is not easily conveyed through print or verbal explanations 

((Ivers & Barron, 2002). Both hypertext and hypermedia are a subset of multimedia. By 

combining traditional elements of multimedia, Gayeski (1993) defines computer-based 

multimedia as "a kind of interactive communication systems computer controlled, which 

create, store and display text information over the network, graphics, and audio". In other 

words, a multimedia involving computer-based presentation of various media formats (i.e. 

text, images, sound, and video) to convey information in a linear or nonlinear format.  

Computer technology can add the feature "interactive" in the multimedia, the media 

sensitivity to user response. Based on the results of the study on previous studies, 

Finkelstein et al. (2006) identified interactive multimedia simulation characteristics that 

supports the learning of physics students: (1) an engaging and interactive approach; (2) 

dynamic feedback; (3) a constructivist approach; (4) a workspace for play and tinkering; (5) 

visual models / access to conceptual physical models; and (6) productive constraints for 

students. 

Based on utilization of IM researches, it can be identified that IM in Introductory 

Physics courses could improve the understanding of basic physics concepts (Dori and 

Belcher, 2005), increased the mastery of concepts of physics teacher candidates (Darmadi 

et al., 2007; Gunawan et al ., 2008), tackled basic physics student‘s misconceptions (Muller 

& Sharma, 2007), improved critical thinking skills of prospective teachers of physics 

(Budiman et al., 2008) and physics teacher (John et al., 2008), as well as generic skills in 

science teaching physics (John et al., 2008). IM worked in Introductory Physics courses 

because students are more active and independent (Darmadi et al., 2007), the IM computer 

animation can visualize abstract processes that are impossible to see or imagine (Burke, in 

Gunawan et al., 2008), capable to repeat serving required information, given students the 

freedom to choose and track materials, and student was guided to learn, think, discover and 

construct knowledge independently through interactive questions presented by the rapid 

response (Budiman et al., 2008). Based on the above descriptions, the research focused to 

know how the development of IM on Introductory Physics course for prospective VHS 
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teachers in foods programs, how feasibility of the IM developed, and how student responses 

to the IM developed.  

METHOD 

The research utilized the three stages of 4-D model according to Thiagarajan et al. 

(1974), i.e:  define, design, and develop. The stages were detailed in accordance to the 

development of multimedia projects by Ivers and Baron (2002), shown in Figure 1.  
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Literature review conducted to identify the application of physics concepts in foods 

technology, including from Food Physics (Figura & Teixeira, 2007). Need assessment was 

performed to match the level of complexity of the concept to the student ability. The results 

of the two steps are used as consideration to formulate indicators of competences. The 

indicators are used as the basis for the preparation of the learning model that involves the 

application of IM in the model. 

After the designing of the IM display, the IM scenario in the form of story boards was 

created. The creating of the IM‘s story board considered constructivist learning. In general, 

the story board is designed to follow: introduction of the concept, quantitative or qualitative 

activities by user to discover the attributes of concept, mathematical formulation of the 

concept, examples of solving problems involving the concept, and problem-solving 

exercises.  

Based on the scenarios, the development phase conducted which includes searching 

and selection IM files and java applets that have developed other researcher, video 

production, graphics production and animation, and audio production. After that, files, text, 

video, animation, graphics, and audio were integrated into IM, by means of an authoring 

program and ensure IM produced was running well. Macromedia Director MX 2004 program 

was used to authoring the IM, with the consideration of the program can display extension-

JAR files, as well as has flexibility like Macromedia Flash MX 2004 has. 

For the IM testing purposes, the population was all prospective of VHS teachers in 

foods program, Department of Home Economics, at a state university in East Java. The 

sample selected by purposive random sampling technique. The tryout was used to 

determine how students respond to the IM that have been produced and to determine the 

feasibility of the IM from the users (students), by means of questionnaire. Tryout I was 

conducted to the Draft I IM. Based on tryout I results, revision then had been made, 

including re-production of IM components if necessary. As a result was the Draft II IM. Tryout 

II conducted and expert judgment was done to determine the feasibility of the IM as well as 

for improvements based on students and experts suggestions. Expert judgments carried out 

by physics education expert, IM expert, IM learning specialist, and learning technologist. 

Expert judgments conducted by rubrics that developed by adapted the multimedia project 

evaluation rubric of Ivers and Baron (2002). The tryout data and expert judgments  is 

analyzed with descriptive analysis to find the percentage score of responses to ideal score, 
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as well as inferential analysis with the nonparametric U Mann-Whitney test to compare of 

student scores means on both tests.  

RESULTS AND DISCUSSION  

The IM developed in the study includes two basic concepts: elasticity and fluid. The 

IM was packaged in a compact disc that can be directly run on Windows-based computers 

that have been installed Java and Quick Time programs. Both these programs can be 

downloaded freely, and are included in the disc. 

1. Features of The IM 

The general structure of the IM is main menu, content, problem-solving exercises, and 

help. The links is done by clicking: label concept (the menu), questions or tasks that 

allow the user interactively select or do something (clicks and / or drag), the refresh 

button, next, back, and exit. In order to the IM is more familiar to users, the friendly 

character named ―Kika‖ also created. ―Kika‖ gives assistance if users found a problem. 

The concept presented at the IM by way of introducing the concept including the 

possibility of its application in foods, then allowing user to perform activities of thinking 

(by doing a click or drag to answer questions or do something) therefore the user has a 

mental picture of the variables that affect the concept on his or her working memory. The 

mental picture is further elaborated in the form of a standard mathematical formulation of 

the algebra Introductory Physics. After that, users are given the opportunity to try the 

example of problem solving, and ending with problem-solving exercises related to that 

concept. Figure 2 shows examples of the activities of thinking. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The examples of the IM ―Fluid‖ display. User does thinking activity by mean of 

questions or interactive tasks. 
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2. Tryouts Results  

Phase I Tryout conducted on 28th to thirty-first of July 2009, with respondents of 10 

students. After the improvement based on the Phase I Tryout, then conducted Phase II 

Tryout (performed on second to 10th of September 2009). Respondents of Phase II 

Tryout were 8 students on the IM ―Elasticity‖ and 13 students on the IM ―Fluid‖. In the 

tryout, students learned the concept of elasticity and fluid by using the IM. At the end of 

the session, the students filled out questionnaire of the IM quality and provide 

suggestions for the IM improvement. The student‘s response included content of each 

sub-concept and help menu. For contents, the responses was addressed whether the 

content easy to understand, the ease of image / animation / video to understand, easy to 

operated the IM, whether the links worked, and clarity of narration. For help menu, the 

response includes help menu display, help menu contents, the ease of help menu 

understanding, and clarity of help narration. Table 1 shows the summary of students‘ 

responses data analysis on the IM ―Elasticity‖. 

Table 1: Summary of Students‘ Responses Data Analysis on the IM ―Elasticity‖ 

Scores 

on Menu 

(sub-

concepts) 

Stress & 

Strain 
Hooke Law 

Young 

Modulus 

Breaking 

Point 
Help 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Phase I 
Tryout 

3.77 94.3 3.8 95.0 3.62 90.5 3.92 98.0 3.97 99.3 

Phase II 
Tryout 

3.93 98.3 3.71 92.8 3.85 96.3 3.89 97.3 3.96 99.0 

Z  value 
from U 
Mann-

Whitney 
test 

-2.453 -.656 -2.096 -.610 -.163 

p value 
from U 

Mann-
Whitney 

test 

.016* .573 .043* .633 .965 
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Table 1 show that the average score of student‘s responses to each menu elasticity 

nearing ideal score (score 4) on the Phase I Tryout and the Phase II Tryout. Students‘ 

suggestions from Phase I Tryout were used to improve the IM, resulted in increased 

scores significantly (at the 0.05 level) in the sub-concept of stress-strain and Young's 

modulus. The other sub-concepts had no change in responses score significantly, but 

the scores have been close to ideal scores in both trials. 

 The summary of data analysis of the two tryout for MMI ―Fluid― is shown at Table 2. 

Based on Table 2 is known that every sub-concepts have approached ideal score both of 

the tryout. The improvements based on student‘s suggestions from the Phase I Tryout 

did not generate a response score increased significantly, because of these scores have 

been close to ideal. The total average score of student responses to the MMI is 3.79 

(94.8% of ideal) on the Phase I Tryout and 3.84 (96.0% of ideal) on the Phase II Tryout. 

 Table 2: Summary of Students‘ Responses Data Analysis on the IM ―Fluid‖ 

Scores on 

Menu 

(sub-

concepts) 

Pressure 
Archimedes 

Principle 

Pascal 

Principle 
Liquid Motion Fluid  Help 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Mean 

Score 

% 

from 

ideal 

Phase I 
Tryout 

3.76 94.0 3.80 95.0 3.82 95.5 3.61 90.3 3.86 96.5 3.79 94.8 

Phase II 
Tryout 

3.82 95.5 3.83 95.8 3.86 96.5 3.78 94.5 3.82 95.5 3.78 94.5 

Z  value 
from U 
Mann-

Whitney 
test 

-1.380 -.804 -.130 -.922 -.973 -.293 

p value 
from U 
Mann-

Whitney 
test 

.186 .446 .927 .376 .376 .832 

 

3. Expert Judgment 

Expert judgment conducted by 4 experts (1 expert in physics learning, multimedia 

expert 1 person, 1 person multimedia learning experts, and 1 educational technology 

expert). The expert judgment was done on the Draft II IM. They judged on the IM‘s 

content, technical, and presentation. Table 3 shows the summary of data analysis of the 

expert judgment, including percentage of the average score to the ideal score (score 3).  
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Table 3: Summary of Expert Judgment 

Concept 

Content Technical Presentation 

Mean 
score 

% 
from 
ideal 

Mean 
score 

% from 
ideal 

Mean 
score 

% from 
ideal 

Elasticity 2.5 83.3 2.8 93.3 2.4 80.0 

Fluid 2.5 83.3 2.8 93.3 2.4 80.0 
 

Table 3 shows that from the content, technical, and presentation, the mean score of the 

experts ranged on the range of 80.0% to 93.3% from ideal conditions. The total mean 

score of expert judgment is 2.6 or 85.6% of the ideal score. These results indicate that 

according to expert assessment, the IM is appropriate for use.  

4. Discussion  

The positive response of students and expert judgment to the IM developed shows 

that the steps of IM development using 4-D model of Thiagarajan, et al. (1974) which 

combined with the development of multimedia projects by Ivers and Baron (2002) can 

produce appropriate IM. The student‘s responses in line with Marr and Okolo & Ferreti 

finding (in Ivers and Baron, 2002), that multimedia can enhance students' motivation to 

learn.  

The combination of video, audio, photos, graphics, text, and interactive questions that 

can be controlled by the user were responded positively by students. The results are 

consistent with Lawless and Stuart (2001) who stated that all interviewed students after 

using IM gave positive responses about their experience of working through multimedia 

activities, and they were particularly keen about the interactive nature of activities. These 

results are in line with the Srinivasan and Crooks (2005) statement, that IM is useful only if it 

is interactive and allows users to control it. These findings are also relevant to the statement 

of Finkelstein et al. (2006), that the IM with engaging and interactive approach, also dynamic 

feedback approach will supports the learning of physics students.  

 

CONCLUSION  

Within the framework of research and development (R & D), combining 4-D model 

with the steps of multimedia project can be used to develop IM on concepts of fluid and 

elasticity. The steps include: (1) the literature review and need assessment, (2) formulation 

of competences indicators, (3) formulation of learning model, (4) formulation of the IM 

design, (4) the development of story boards, (5) obtaining relevant files, video, 
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graphics/animation, and audio production, (6) authoring and debugging, (7) phase I try out, 

(8) revision I, (9) expert judgment, (10) phase II try out, and (11) revision II  

Students responded positively to the developed IM. Average student response on the 

whole concept / menu MMI was 94.8% of the ideal response in the Phase I Tryout and 

96.0% from the ideal response in the Phase II Tryout, which shows the IM are appropriate. 

Increased student responses significantly occur in the sub-concept of "stress and strain" and 

"Young's modulus". Expert judgment on content, technical, and presentations of the IM 

reached 85.6% of ideal conditions. These results indicate that the developed MMI fit for use 

as part of the Introductory Physics courses for prospective VHS teachers in foods program. 

Further research can be done by applying the IM on the Introductory Physics courses 

to obtain empirical data on the effectiveness of the IM in improving problem-solving skills 

and application of physics concepts on prospective VHS teachers in foods program. 
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