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PREFACE
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FISIKA 2020
“PENGUATAN PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM
MENGEMBANGKAN KREATIVITAS DAN KOMPETITIF PADA ERA SOCIETY 5.0”
The National Physical Education Seminar (SNPF) 2020 was organized by the Physics
Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, Universitas Lambung
Mangkurat (ULM) in collaboration with the Physical Society of Indonesia (PSI), South
Kalimantan branch. The SNPF covers several fields of study, including strategy, models,
methods, media, and evaluation in learning physics, chemistry, biology, mathematics, physics
research results, artificial intelligence, future science development, and general education.
The theme raised was "Strengthening Education Based on Local Wisdom in Developing
Creativity and Competition in the Era of Society 5.0". This seminar is a scientific forum that is
very appropriate for sharing and disseminating research results and the best contribution in
facing the Era of Society 5.0 without leaving aspects of local wisdom, which are actually great
opportunities for this nation.
On behalf of the committee, we would like to thank the Chancellor of Universitas
Lambung Mangkurat, Dean of the Teacher Training and Education Faculty, Head of the
Mathematics and Natural Sciences Major, advisory board, steering committee, all committee
members, reviewers, presenters, and participants. We, on behalf of the SNPF 2020 committee,
would like to thank all parties for their participation in supporting this publication. We hope to
see you all at the next conference.

Kind regards,

Surya Haryandi, M.Pd.
Chair of the SNPF 2020

i

DAFTAR ISI
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FISIKA 2020
Banjarmasin, 31 Oktober 2020

Cover
Prakata
Susunan Kepanitiaan
Sinopsis
Daftar Isi
Potensi pengembangan kearifan lokal pada pembelajaran fisika pada era Society 5.0
(Ninis Hadi Haryanti)
Kreativitas dan kompetitif di era Society 5.0
(Zulkarnaen)
Penalaran ayat-ayat Al-Qur’an untuk penguatan pendidikan fisika berbasis kearifan
lokal dalam menghadapi tantangan kehidupan pada era Society 5.0
(Zainuddin)
Relation of physics and economics affected Covid-19 in Islam on Hahslm
(R Mochamad A)

Page
i
iii
vi
viii
ix
1
9
14

21

Pengembangan Materi Ajar Fluida Statis Berorentasi Kearifan Lokal Mappanretasi
(Rusdiansyah, Zainuddin, and Misbah)

27

A Google Classroom Online Lecture with the Integration of Concise Learning
Method and Electronics Mind Mapping
(Waris Wibowo, Ningrum Astriawati, Wegig Pratama, Yudhanita Pertiwi)

33

Penerapan Metode Problem Solving Heller untuk Meningkatkan Keterampilan
Prosedural Siswa SMA
(Nor Alina, Zainuddin, Sarah Miriam)

39

Penerapan Model Pengajaran Langsung untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil
Belajar Siswa di SMAN 11 Banjarmasin pada Materi Ajar Fluida Statis
(Norlatifah, M. Arifuddin, Sarah Miriam)

47

Studi Pemahaman Konsep Siswa SMA Negeri pada Topik Dinamika Partikel
(Mutiara Hikmah, Abdul Salam M, Surya Haryandi)

55

Tanaman Herbal Cocor Bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) sebagai Kompres
Dingin untuk Menurunkan Demam: Sebuah Tinjauan
(Muhammad Ismi Rezani, Dina Safira, Khalidah, Arif Sholahuddin,
Rizki Nur Analita)

65

Efektivitas penuntun praktikum fisika dasar I untuk meningkatkan keterampilan
proses sains mahasiswa dengan inquiri terbimbing
(M. Mastuang, Z. Zainuddin, M. Misbah, dan Andy Azhari)

71

ii

iii

SYNOPSIS PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FISIKA 2020
“PENGUATAN PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM
MENGEMBANGKAN KREATIVITAS DAN KOMPETITIF PADA ERA SOCIETY 5.0”
Entering the era of industrial revolution 4.0 has begun many changes that we can feel.
All office administration matters both government and private agencies have implemented an
internet-based information system, storage and access of documents using cloud computing
that is easily accessed anytime and anywhere, traffic control using artificial intelligent, ordering
transportation services via applications, selling buy through e-commerce, use a digital wallet,
control electronic equipment at home remotely, etc. Based on this, the industrial revolution 4.0
certainly had a social, humanitarian impact on developing community groups that are often
referred to as the era of society.
Based on history, the development of the era of society can be divided into four levels.
Era Society 1.0 is characterized by groups of people who depend on nature, such as hunting,
nomadic life, and groups. Era society 2.0 is characterized by living permanently in an area,
mastering farming skills, and having a social order. In the era of society 3.0 marked by the
emergence of factories that can produce goods on a large scale and develop various kinds of
land, sea, and air transportation. The era of society 4.0 has advanced even more where the
development of technology and information and internet networks.
Based on an online article on kompas.com on January 25, 2019, Japan is a country that
lacks productive labor because about 26% of the population is over 65 years old. Therefore,
Japan innovates by applying digital technology centered on human life known as the era society
5.0. Characteristics of the era of society 5.0 are no longer based on capital but based on data
and sophisticated computerized systems that connect various sectors with humans as the center.
Logistics and imaging delivery of isolated areas is carried out with drones, the use of robots
and sensors in public services, artificial intelligent in various equipment and software, etc. The
era of society 5.0 is worth achieving with the hope that it can provide benefits and convenience
in multiple aspects of social life. As a country rich in natural resources, diversity of tribes,
languages, and customs, Indonesia must still maintain local wisdom while trying to reach the
era of society 5.0. This is due to the noble character of a nation sourced from local wisdom. A
strong, noble character is supported by the values of its people’s culture, reflecting a great
society. The character of a nation is formed by creativity; therefore, creativity and the ability
to compete (competitive) can make a country stand side by side with other countries. The reality
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that occurs at this time is the community’s noble character and cultural values slowly displaced
among the younger generation or millennial generation. These noble characters and cultural
values are shifted, such as declining manners, dishonest behavior, and speaking, being
engrossed in gadgets and ignoring others, easily being consumed by expressions of hatred and
false news (hoaxes), and decreasing the culture of cooperation in the community. Departing
from this, we, as practitioners of the world of education, especially the physics education study
program FKIP ULM Banjarmasin, wish to conduct a national education seminar to strengthen
education based on local wisdom in developing creativity and competitiveness in the era of
society 5.0
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Potensi pengembangan kearifan lokal pada pembelajaran
fisika pada era Society 5.0
Ninis Hadi Haryanti
Program Studi Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat
Abstract. Kearifan lokal merupakan segala sesuatu yang menjadi ciri khas suatu daerah,
dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan, dapat diterima oleh akal, dan tidak
bertentangan dengan ketentuan kepercayaan atau agama. Pembelajaran Fisika berorientasi
kearifan lokal di sekolah adalah pendidikan atau program pembelajaran yang diselenggarakan
sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber
daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam
proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat siswa. Society atau
masyarakat 5.0, sebuah masa dengan masyarakat berpusat pada manusia yang
menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang
mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Tiga kemampuan tertinggi yang
dibutuhkan adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan
kreativitas. Era Society 5.0 menuntut guru Fisika memiliki wawasan global, akrab dengan
teknologi, dan memiliki rasa nasionalisme yang kokoh. Guru Fisika juga dituntut mampu
menghadirkan pembelajaran yang menumbuhkan wawasan global terintegrasi dengan
teknologi, memiliki keahlian komunikasi internasional, dan tetap memiliki jiwa nasionalisme
yang kokoh serta dapat memahami kearifan lokal.

1. Pendahuluan
Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena alam meliputi material,
manusia, dan interaksi antara manusia dan material lainnya. Fisika merupakan ilmu yang memerlukan
sarana dalam pembelajarannya. Fisika akan lebih bermakna apabila terdapat kesinambungan antara
materi mata pelajaran dengan aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal siswa yang
digunakan sebagai sarana belajar. Sarana belajar tersebut adalah sarana belajar yang mengaitkan antara
sains, teknologi dan lingkungannya dalam suatu topik materi tertentu. Dengan pengemasan tersebut,
diharapkan siswa tidak hanya ditanamkan konsep teoritis dari materi pembelajaran, tetapi juga aplikasi
dalam kehidupan nyata dari konsep yang telah di sampaikan.
Kearifan lokal merupakan identitas budaya yang perlu dikenalkan kepada generasi muda melalui
dunia pendidikan karena generasi muda setempat itulah yang nanti mampu mempertahankan
daerahnya sendiri. Kearifan lokal merupakan akumulasi dari hasil aktivitas dalam menyikapi serta
memperlakukan lingkungan, menggambarkan cara bersikap dan bertindak suatu masyarakat untuk
merespon perubahan – perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik ataupun kultural. Secara
umum kearifan lokal muncul melalui proses internalisasi yang panjang dan berlangsung turun-temurun
sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan segala
sesuatu yang menjadi ciri khas suatu daerah [1].
Kemendikbud menyebut kearifan lokal dengan istilah keunggulan lokal. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010, bahwa “Pemerintah kabupaten/Kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi
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perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal”[2].
Dengan adanya pendidikan berbasis kearifan lokal,
diharapkan siswa yang berada di suatu wilayah tertentu dapat memahami sains dan mengaplikasikan
pembelajaran yang mereka dapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan fisika berbasis
kearifan lokal berusaha mengaitkan materi baru dengan skema yang sudah ada tentang sesuatu yang
sudah diketahui oleh siswa pada lingkungan siswa. Skema yang telah ada berkaitan dengan kearifan
lokal memberikan kesempatan bagi guru untuk memudahkan dalam mengaitkan pengetahuan baru
yang akan disampaikan kepada siswa.
Pada saat ini tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dan menuntut persiapan serta
pemikiran yang sangat serius. Terdapat suatu perubahan yang cepat sebagai akibat bergulirnya era
Revolusi Industri 4.0 serta munculnya Society 5.0 (masyarakat 5.0). Society 5.0 adalah masyarakat
yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan
berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk
segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), dan
robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tiga kemampuan tertinggi yang dibutuhkan adalah
kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Kemampuan tersebut
dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain dengan memberikan ruang kepada siswa
untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Hal tersebut dapat mendorong siswa untuk
membangun kreativitas dan berpikir kritis [3].
Fisika yang merupakan bagian dari sains menjadi pusat ilmu pengetahuan yang memberikan
sumbangan besar terhadap perkembangan teknologi. Hampir semua teknologi yang dikembangkan dan
diciptakan berasal dari penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan dan menggunakan pendekatan
sains. Pembelajaran Fisika saat ini berkembang dan mengalami penyesuaian dengan kebutuhan zaman.
Perkembangan sains terjadi dengan memanfaatkan kolaborasi bersama cabang ilmu lain seperti
teknologi, teknik, dan matematika. Kolaborasi ini menghasilkan konsep yang disebut sebagai STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Pembelajaran STEM yang saat ini
berkembang, melatih peserta didik untuk lebih familier dengan apa yang saat ini dibutuhkan oleh
dunia, kemampuan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan tuntutan zaman yang tidak terduga dan
bagaimana siswa mampu mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab serta dapat memahami
kearifan lokal daerahnya.
2. Kearifan Lokal dan Pembelajaran Fisika
Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik
bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa
Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi budaya,
agama, maupun bahasa, yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokal-nya. Masyarakat
tradisional yang ada telah menyelenggarakan pendidikan yang dapat disebut sebagai pendidikan
tradisi. Masyarakat tersebut yang masih tetap eksis telah memelihara kearifan lokal-nya menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi solusi terhadap
permasalahan yang terjadi di masyarakatnya [4].
Setiap masyarakat mengalami pertumbuhan dan perkembangan akibat kebutuhan yang berubah dari
zaman ke zaman. Dalam perkembangan itu terjadi berbagai proses pemecahan masalah demi
kehidupan yang lebih baik dan sejahtera melalui teknologi. Sebagai implementasi dari sains,
masyarakat tradisional juga telah memiliki teknologi yang digunakan dalam upaya mempermudah
kehidupannya. Teknologi tersebut tercermin dalam berbagai bentuk, seperti perkakas untuk kegiatan
pertanian dan bangunan yang digunakan [5].
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan sains,
seperti diajarkan di lingkungan sekolah. Sementara di lingkungan masyarakat tradisional terbangun
kearifan lokal berbentuk pesan, adat-istiadat yang diyakini, dan disampaikan secara turun temurun
tentang bagaimana harus bersikap terhadap alam. Bentuk pengetahuan ini tidak tersusun secara
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sistematis berbentuk kurikulum yang diimplementasikan dalam pendidikan formal. Kearifan lokal ini
merupakan bagian dari kehidupan atau budaya masyarakat, yang masih tetap dipertahankan dan
diyakini kebenarannya.
Pengetahuan kearifan lokal ini ditransformasikan melalui tradisi oral dari orang tua mereka kepada
generasi berikutnya, dan pengalaman konkret dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam proses
berjalanan waktu, tidak tertutup kemungkinan masuknya budaya-budaya baru sesuai dengan
perkembangan sains dan teknologi, namun pemikiran atau keyakinan yang diwariskan dari generasi
sebelumnya masih tetap dipertahankan.
Kearifan lokal mewakili sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dan diaplikasihan masyarakat
berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan
lingkungan. Kearifan lokal dapat menjelma dalam bentuk seperti ide, gagasan, nilai, norma, dan
peraturan dalam ranah kebudayaan; sedangkan dalam kehidupan sosial dapat berupa sistem religius,
sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, serta
sistem teknologi dan peralatan. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya
dianggap sangat universal [6].
Kearifan lokal merupakan ciri khas daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi
informasi dan komunikasi serta ekologi yang dikembangkan dari potensi daerah. Aspek potensi
pengembangan kearifan lokal meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Geografis,
Budaya dan Historis. Pendidikan Berorientasi Kearifan Lokal merupakan usaha sadar yang terencana
melalui penggalian dan pemanfaatan potensi daerah setempat secara arif dalam upaya mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki keahlian, pengetahuan dan sikap dalam upaya ikut serta membangun bangsa dan negara [7].
Siswa yang akan memahami Fisika berkaitan dengan fenomena alam dan hukum-hukum yang
berlaku harus mempelajari objek-objek dan kejadian-kejadian di alam. Objek dan kejadian alam
tersebut diselidiki melalui eksperimen dan observasi serta dicari penjelasannya melalui proses
pemikiran untuk mendapatkan alasan atau argumentasinya. Pembelajaran Fisika berorientasi kearifan
lokal di sekolah adalah pendidikan atau program pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia,
geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan
kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat siswa [8].
Beberapa indikator dalam pembelajaran berorientasi kearifan lokal adalah: 1) menjadikan siswa
mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, 2) memahami berbagai aspek yang
berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, 3) siswa mampu mengolah sumber daya, 4)
terlibat dalam pelayanan/jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga
memperoleh penghasilan dan melestarikan budaya/tradisi/sumber daya yang menjadi unggulan daerah
serta, 5) mampu bersaing secara nasional maupun global.
Pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa melalui
pemanfaatan keunggulan lokal yang ada dalam daerahnya berupa budaya, ekologi, bahasa, teknologi,
informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Pembelajaran Fisika berorientasi kearifan lokal dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan pembelajaran Fisika berorientasi kearifan lokal
lebih memberikan kesan yang kontekstual, sehingga siswa mudah memahami materi yang dipelajari.
Keberhasilan proses pembelajaran siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara nya adalah metode
yang digunakan oleh guru. Pembelajaran Fisika yang berorientasi pada kearifan lokal di mana siswa
dilibatkan dengan tradisi yang ada di kehidupannya ternyata memberikan kesan yang lebih
kontekstual. Siswa juga diharapkan dapat mencintai daerahnya sendiri, mampu bersaing dan
mengembangkan potensi lokalnya sehingga daerahnya dapat berkembang pesat mengikuti
perkembangan global (globalisasi), serta dapat percaya diri menghadapi masa depan [7, 8].
3. Pendidikan Fisika Pada Era Society (Masyarakat) 5.0
Perkembangan dunia pendidikan pada saat ini tengah memasuki masa yang sangat penting. Tidak
hanya dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan optimal, tetapi juga masa
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penting yang akan menentukan kelanjutan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana diketahui revolusi
industri generasi pertama ditandai oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia
dan hewan. Generasi kedua, melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkannya
tenaga listrik. Generasi ketiga, ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri.
Pada revolusi industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, di mana teknologi
informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Revolusi Industri 4.0 yang dibarengi
berkembangan era disrupsi, serta dengan munculnya Society 5.0 (masyarakat 5.0) [3, 9].
Konsep Society 5.0 sebenarnya sudah bergulir cukup lama. Konsep ini muncul dalam “Basic
Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2016” yang merupakan bagian inti dari
rencana strategis yang diadopsi Kabinet Jepang, Januari 2016. Konsep Society 5.0 diadopsi
Pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya Revolusi
Industri 4.0. Society 5.0 adalah hal alami yang pasti terjadi akibat munculnya Revolusi Industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat
secara umum. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era Revolusi
Industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian,
kompleksitas, dan ambiguitas [3, 9].
Selain pendidikan yang terus berkembang, pola sosial di masyarakat juga ikut berkembang,
membentuk beberapa fase hingga saat ini, dan disebut sebagai Society 5.0. Revolusi industri memiliki
makna yang berbeda dengan society. Revolusi industri lebih mengarah pada penemuan dan
penggunaan teknologi sedangkan society lebih mengarah kepada pola masyarakat yang terbentuk oleh
suatu pemicu tertentu.
Society 5.0 mencapai derajat yang tinggi dalam konvergensi cyber space (ruang virtual)
dan physical space (ruang nyata). Dalam Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor-sensor
dalam ruang nyata diakumulasi dalam ruang virtual. Dalam ruang virtual, data yang besar ini akan
dianalisa oleh Artificial Intelligence (AI), dan hasil analisis akan diberikan kembali kepada manusia di
ruang nyata dalam berbagai bentuk.
Pada era society 4.0 umumnya mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisis oleh
manusia. Namun, dalam society 5.0, manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung secara online
dan dioptimasi dengan bantuan AI yang melebihi kemampuan analisis manusia dan dikembalikan lagi
ke dunia realita. Proses ini membawa pembaharuan bagi berbagai industri dan masyarakat dengan cara
yang sebelumnya tidak mungkin [3, 9].
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, tuntutan era globalisasi, tuntutan abad
XXI, Era Industri 4.0, Society 5.0, era disrupsi, bergesernya generasi dari milenial ke generasi Z dan
Alpha, memberi dampak langsung bagi penyiapan Sumber Daya Manusia masa depan. Dalam konteks
perubahan yang amat cepat tersebut maka diperlukan penyiapan serta peningkatan kompetensi Sumber
Daya Manusia.
Era globalisasi menuntut guru Fisika memiliki wawasan global, akrab dengan teknologi, dan
memiliki rasa nasionalisme yang kokoh. Guru Fisika juga dituntut mampu menghadirkan
pembelajaran yang menumbuhkan wawasan global terintegrasi dengan teknologi, memiliki keahlian
komunikasi internasional, dan tetap memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh. Diperlukan guru Fisika
yang berkualitas, mampu berfikir kritis dan sistemik, mampu berkomunikasi secara lateral maupun
dengan higher level, mempunyai kemampuan berwirausaha, dan belajar sepanjang hayat. Era Industri
4.0 dan Society 5.0 menuntut guru Fisika untuk menguasai literasi baru mencakup literasi data, literasi
teknologi, dan literasi manusia serta pembelajaran sepanjang hayat [3, 9, 11].
Era disrupsi ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi yang tidak terlihat, tidak terduga,
tidak disadari oleh organisasi mapan sehingga mengganggu jalannya aktivitas tatanan sistem lama atau
bahkan menghancurkan sistem lama tersebut. Inovasi tersebut disertai dengan akselerasi yang begitu
cepat. Oleh karena itu, inovasi dan percepatan merupakan kata kunci untuk hidup di era tersebut. Era
disrupsi menuntut guru Fisika untuk memiliki kemampuan teknologi digital, kemampuan adaptasi
tinggi sekaligus kemampuan inovasi yang memadai [3, 9, 11].
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Era Society 5.0 hadir seiring percepatan teknologi di Era Industri 4.0. Dalam era tersebut, artificial
intelligence, robotics dan the Internet of Things (IoT) berkembang secara integratif untuk mendukung
layanan dan kenyamanan manusia. Era ini akan ditandai digital transformation manufacturing menuju
digitalisasi ekonomi dan teknologi yang akan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh
karenanya kemampuan memahami dan mengolah teknologi digital merupakan aspek yang harus
dimiliki oleh guru Fisika masa depan.
Guru Fisika dituntut mampu melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan
siswa dalam penguasaan teknologi digital menuju masyarakat yang cerdas. Untuk menghadapi era ini
maka harus dipersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan literasi baru. Literasi baru
mencakup literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. Literasi data terkait dengan kemampuan
membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi (big data)
yang diperoleh. Literasi teknologi terkait dengan kemampuan memahami cara kerja mesin. Aplikasi
teknologi dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Literasi manusia
terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Guru Fisika
harus dapat menyesuaikan diri dan mendukung transisi ini tanpa menganggapnya sebagai suatu
ancaman bagi pembelajaran konvensional sebelumnya, karena proses pembelajaran memang harus
menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan zaman. Seseorang dikatakan memiliki literasi sains dan
teknologi jika memiliki kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep sains yang
diperoleh dalam pendidikan sesuai jenjangnya, mengenal produk teknologi yang ada di sekitar beserta
dampaknya, mampu menggunakan produk teknologi dan memeliharanya, kreatif membuat hasil
teknologi yang disederhanakan dan mampu mengambil keputusan [9, 10, 11].
4. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Fisika pada Era Society 5.0
Big Data sebagai ciri khas Society 5.0 menjadi sumber data besar yang membuat pendidikan menjadi
semakin efektif dan efisien. Data induk yang dikumpulkan dapat menunjang perkembangan dan
kemajuan pendidikan. Sebagai contoh, bagaimana guru Fisika dapat membuat rencana pembelajaran
berdasarkan study log pada pembelajaran sebelumnya. Data ini dapat digunakan untuk keperluan
identifikasi kebutuhan siswa.
Tiga kemampuan tertinggi yang dibutuhkan pada era Society 5.0 adalah kemampuan memecahkan
masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan
dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif.
Kemampuan cara berpikir tersebut dapat dilatih dalam proses pembelajaran Fisika di kelas. Yakni,
dengan memberikan ruang kepada siswa untuk menemukan konsep pengetahuan Fisika berbasis
aktivitas. Hal Ini dapat mendorong siswa untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Para guru
Fisika dapat memilih aneka model pembelajaran, seperti discovery learning, project based learning,
problem based learning, dan inquiry learning. Kesemua model itu mengajari dan mengembangkan
nalar kritis siswa. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa untuk menawarkan arah
dalam menemukan solusinya. Diharapkan solusi yang dimunculkan adalah solusi yang memiliki nilai
kebaruan sesuai konteks situasi yang baru pula. Hal tersebut yang dimaksud dengan kreativitas dan
inovasi [9].
Pengenalan dunia nyata tidak hanya sebatas lingkungan sekitar, tetapi lingkungan universal yang
bisa dijelajahi menggunakan fasilitas laman daring. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas diri siswa
yakni terbukanya wawasan global sebagai bagian dari masyarakat dunia. Penggunaan telepon
genggam, tablet, atau laptop berikut koneksi internet, dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan
pembelajaran. Pencarian bahan ajar sebagai materi diskusi atau pemanfaatan berbagai video
pembelajaran yang tersedia gratis di berbagai situs-situs pendidikan seperti Khan Academy, Amazon
Education, Ruangguru, Wikipedia, dan lainnya. Hal yang terpenting adalah bijak menggunakan
teknologi sehingga memberi makna positif bagi aktivitas pembelajaran [9].
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Selain itu, pemanfaatan Teknologi Pendidikan juga dapat menunjang penggunaan data secara
kolaboratif. Perencanaan dan penyusunan pembelajaran Fisika menuju Society 5.0 melalui 3 langkah
penting dan esensial, antara lain: [12]
4.1. Menyediakan kesempatan dan ruang belajar yang beragam untuk mencapai “fair,
individually optimized learning”.
Leading project yang pertama ini berisi 3 kegiatan penting yaitu kegiatan pengembangan pilot project
mengenai berbagai macam jenis pembelajaran kolaboratif termasuk kolaborasi antar usia dan kelas,
kegiatan pemanfaatan portofolio dan study log sebagai sarana diagnostik SWOT siswa, serta kegiatan
peningkatan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan Teknologi Pendidikan dan Big Data. [12]
4.2. Memastikan bahwa semua siswa memperoleh kemampuan akademik dasar
Seperti kemampuan dasar membaca, berpikir matematis, dan kemampuan literasi informasi. Leading
project yang kedua ini berisi 3 kegiatan penting yaitu kegiatan pencapaian tujuan Kurikulum Nasional
melalui berbagai persiapan seperti memperkuat bahan ajar, ICT, lingkungan, dan Teknologi
Pendidikan, dan kegiatan pencapaian kemampuan literasi informasi, serta kegiatan pemanfaatan
prosedur [12].
4.3. Tidak terlibat dalam kesenjangan kemanusiaan/pengetahuan
Leading project yang ketiga ini berisi 2 kegiatan penting yaitu memperbarui kualitas siswa dari
sekolah menengah atas menuju universitas agar dapat terbiasa dengan hal-hal mengenai kemanusiaan
dan sains melalui konsorsium Worls-Wide Learning (WWL), peningkatan pengetahuan mengenai
Artificial Inteligent (AI), dan pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), selanjutnya kegiatan berupa peningkatan sumber daya manusia yang mempelajari dan
dapat memahami kearifan lokal [12].

5. STEM Sebagai Orientasi Pembelajaran Fisika pada Era Society 5.0
STEM merupakan suatu program pendidikan yang dikembangkan berdasarkan empat ilmu yaitu
Science, Technology, Mathematics, dan Engineering. Seorang guru Fisika yang akan menyampaikan
pembelajaran melalui STEM harus benar-benar paham masing-masing konten dan konteks dalam
Science, Technology, Mathematics, dan Engineering. Guru sangat tidak dianjurkan untuk melakukan
intervensi terhadap apa yang dilakukan siswa selama pembelajaran STEM, guru hanya boleh menjadi
fasilitator [13].
Perbedaan mendasar pembelajaran STEM dengan pembelajaran inkuiri ataupun saintifik pada
umumnya adalah adanya pendekatan engineering yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata
mengenai keterlibatan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian pembelajaran
STEM harus diarahkan kepada situated learning yang berarti pembelajaran akan sangat bergantung
pada pengalaman dasar dan latar belakang setiap siswa terhadap penyelesaian masalah yang
ditemukan [14, 15, 16, 17, 18].
Pembelajaran STEM akan memberikan banyak keuntungan bagi siswa, karena pembelajaran yang
dilakukan dapat disesuaikan dengan cara siswa belajar, cara siswa mengambil keputusan, kecepatan
siswa belajar, dan lainnya. Meskipun pembelajaran STEM nampak sangat relevan untuk kehidupan
masyarakat saat ini, namun tidak semua materi dan topik pelajaran dapat disampaikan dengan
menggunakan pembelajaran STEM [13].
Topik atau materi yang dapat disampaikan melalui
pembelajaran berbasis STEM harus memiliki suatu permasalahan yang perlu diselesaikan.
Permasalahan tersebut harus merupakan permasalahan otentik yang relevan dengan kehidupan nyata,
mudah dijangkau, dan menarik serta melibatkan kearifan lokal daerahnya [13, 15, 19].
Era Society 5.0 memiliki kapasitas dan akses data yang luar biasa (big data). Big data ini dapat
memperkuat ciri khas STEM pada aspek scientific inquiry dan mathematical thinking. Dengan big
data, siswa akan diajak untuk berpikir dan bertindak seperti ilmuwan. Kemudian, melalui pengolahan
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big data yang secara matematis dapat memberikan pengalaman pada siswa mengenai mathematical
thinking, yaitu menggunakan pemikiran matematika dalam menyelesaikan suatu masalah terkait big
data.
Era Society 5.0 akan membutuhkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan semakin
berkembang. Oleh karena itu, ide-ide mengenai teknologi baru yang lebih efektif dan efisien akan
selalu diperlukan, sehingga dapat menjadi penguatan bagi siswa pada salah satu domain STEM, yaitu
technological literacy. Era Society 5.0 sudah pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan di
sekolah yang harus diselesaikan, dengan melibatkan kearifan lokal daerahnya. Setiap perubahan baru
pasti akan menimbulkan permasalahan, meskipun kecil atau besar. Permasalahan yang timbul, akan
memperkuat siswa dalam melakukan engineering design.
Beberapa persiapan yang dapat dilakukan oleh guru Fisika pada pembelajaran STEM, yaitu: [20,
21]
• Memahami kerangka konseptual STEM melalui teori-teori penting yang akan disampaikan
pada siswa mengenai materi yang akan disampaikan.
• Memahami dan mengaplikasikan pendekatan pedagogi.
• Lebih mengenal dan memahami hasil-hasil penelitian terkini terkait materi yang akan
disampaikan.
• Meningkatkan kemampuan professional dan kepercayaan dirinya sebagai seorang guru yang
mampu menyampaikan pembelajaran melalui pendekatan integrated STEM.
• Integrasi teknologi dan engineering ke dalam kurikulum sains dan matematika.
• Mendorong penerapan scientific inquiry dan engineering design serta mathematical thinking
dan science instruction dalam pembelajaran.
• Kolaborasi siswa dengan guru serta berbagai professional lainnya dalam pembelajaran.
• Pembiasaan diri dalam berpikir secara global dan multi perspektif.
• Menggabungkan beberapa strategi pembelajaran termasuk penggunaan model pembelajaran
project-based learning serta pengalaman belajar formal dan informal bagi siswa.
• Menggabungkan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. [20, 21].
6. Penutup
Pendidikan terus berubah dengan percepatan mengikuti perkembangan, kebutuhan, dan tuntutan
zaman. Kearifan lokal merupakan ciri khas daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi
informasi dan komunikasi serta ekologi yang dikembangkan dari potensi daerah. Era Society 5.0
(masyarakat 5.0) hadir seiring percepatan teknologi di Era Industri 4.0, dengan terminologi supersmart society. Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada
manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based). Guru Fisika dituntut mampu
melaksanakan pembelajaran Fisika yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan
teknologi digital menuju smart society dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerahnya.
Penyiapan sumber daya manusia juga di hadapkan pada era perubahan generasi dari generasi baby
boomers ke generasi milenial, generasi Z, dan sebentar lagi muncul generasi Alpha.
Munculnya generasi Z menjadi tantangan dunia pendidikan. Generasi Z yang memiliki karateristik
fasih dalam teknologi digital, berkomunikasi secara global melalui jejaring sosial dan biasa
mengerjakan kegiatan yang bersifat multitasking, memerlukan pendampingan dan tuntunan guru yang
profesional dan visioner. Generasi Z adalah generasi peselancar, yaitu generasi yang terbiasa dengan
pola komunikasi singkat atau pendek (baik melalui email maupun pesan singkat). Akibatnya mereka
menjadi generasi yang cenderung kurang dapat berfikir reflektif. Untuk itu guru harus memiliki
kompetensi unggul untuk menjaga generasi ini menjadi generasi masa depan yang tidak hanya cerdas
dan terampil, tetapi menjadi generasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti
luhur dan welas asih terhadap sesama, cinta tanah air, menggunakan kearifan lokal dan tidak menjadi
korban teknologi tetapi sebagai pengelola teknologi.
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Kreativitas dan kompetitif di era Society 5.0
Zulkarnaen
Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Mulawarman
Abstract. Kreativitas menjadi kata yang sangat sering didengungkan sebagai kompetensi yang
wajib dikuasai pada abad 21 ini, diantaranya adalah dalam UNESCO, yang pada Tahun 2006
mengadakan konferensi dengan tema “Building Creative Competencies for the 21st Century”
dengan mengumandangkan semangat “Creativity is our hope” [1]. Kreativitas menjadi salah
satu hasil belajar yang diharapkan di abad 21 yang tercantum dalam Kerangka Pembelajaran
Abad 21 yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) [2]. Begitupun dalam Indonesian Partnership for 21st-Century Skills Standards (IP21CSS), kreativitas menjadi salah satu standard keterampilan yang harus dikuasai[3]. Jepang
menyusun konsep masyarakat 5.0 atau society 5.0. Konsep masyarakat 5.0 adalah masyarakat
yang super cerdas dan sejahtera dibangun dengan memanfaatkan teknologi inovatif berbasis
informasi seperti Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), dan robotika dari era
revolusi industry 4.0 yang diyakini dapat dicapai dengan keterlibatan industri dan akademisi.
Tercapainya masyarakat 5.0 tidak terlepas dari kreativitas kita, bagaimana memanfaatkan big
data di era informasi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan memanfaatkan
teknologi inovatif berbasis informasi, tentu dengan kreaativitas bias menghasilkan inovasi yang
kompetitif. Berdasarkan kajian konsep masyarakat 5.0 maka kreativitas dapat didefinisikan
sebagai penemuan berbagai nilai-nilai baru terhadap masalah-masalah sosial yang berkaitan
dengan bidang tertentu melalui analisis kecerdasan buatan pada big data yang terdiri dari
beragam informasi. Makalah ini disusun untuk menggali cara-cara pengembangan kreativitas
untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan memanfaatkan teknologi inovatif
berbasis informasi seperti Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), dan robotika dari
era revolusi industry 4.0 untuk mencapai hidup nyaman masyarakat 5.0

1. Masyarakat 5.0?
Masyarakat 5.0 adalah Masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan
ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan dunia
maya dan ruang fisik." Society 5.0 diusulkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5 sebagai
masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Ini mengikuti masyarakat berburu
(Masyarakat 1.0), masyarakat pertanian (Masyarakat 2.0), masyarakat industri (Masyarakat 3.0), dan
masyarakat informasi (Masyarakat 4.0).
2. Mencapai masyarakat 5.0
Dalam masyarakat informasi (Society 4.0), berbagi pengetahuan dan informasi secara lintas sektor
tidak cukup, dan kerjasama itu sulit. Karena ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan orang, tugas
untuk menemukan informasi yang diperlukan dari informasi yang melimpah dan menganalisisnya
menjadi beban, dan tenaga kerja serta ruang lingkup tindakan dibatasi karena usia dan tingkat
kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, karena berbagai pembatasan pada masalah seperti
penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua serta depopulasi lokal, sulit untuk merespon
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secara memadai. Reformasi sosial (inovasi) di Society 5.0 akan mencapai masyarakat berwawasan ke
depan yang meruntuhkan rasa stagnasi yang ada, masyarakat yang anggotanya saling menghormati
satu sama lain, melampaui generasi, dan masyarakat di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan
yang aktif dan menyenangkan.
3. Bagaimana Society 5.0 bekerja?
Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara dunia maya (ruang virtual) dan ruang
fisik (ruang nyata). Di masyarakat informasi masa lalu (Society 4.0), orang akan mengakses layanan
cloud (database) di dunia maya melalui Internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi
atau data. Di Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia
maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan (AI), dan hasil analisis tersebut
diumpankan kembali ke manusia di ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi
masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh
manusia. Namun, di Society 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan
hasil optimal yang diperoleh AI melebihi kemampuan manusia yang diumpankan kembali ke ruang
fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak
mungkin dilakukan.
4. Masyarakat 5.0 Menyeimbangkan Pembangunan Ekonomi dan Memecahkan Masalah Sosial
Dapat dikatakan bahwa lingkungan di sekitar Jepang dan dunia sedang mengalami perubahan yang
drastis. Seiring pertumbuhan ekonomi, kehidupan menjadi sejahtera dan nyaman, permintaan akan
energi dan bahan makanan meningkat, umur menjadi lebih panjang, dan masyarakat yang menua
semakin maju. Selain itu, globalisasi ekonomi sedang berjalan, persaingan internasional menjadi
semakin parah, dan masalah seperti konsentrasi kekayaan dan ketimpangan regional yang semakin
meningkat. Masalah sosial yang harus diselesaikan berlawanan dengan pembangunan ekonomi
tersebut menjadi semakin kompleks. Dalam masyarakat 5.0 hal ini harus dilakukan seimbang,
pembangunan ekonomi harus diikuti dengan pengurangan masalah social. Dalam menghadapi
perubahan besar di dunia, teknologi baru seperti IoT, robotika, AI, dan data besar, yang semuanya
dapat memengaruhi jalannya masyarakat, terus berkembang. Jepang berupaya mewujudkan Society
5.0 sebagai masyarakat baru yang menggabungkan teknologi baru ini di semua industri dan aktivitas
sosial dan mencapai pembangunan ekonomi dan solusi untuk masalah sosial secara paralel.
5. Pembangunan Ekonomi dan Solusi Masalah Sosial di Masyarakat 5.0
Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan
wilayah, usia, jenis kelamin, dan bahasa serta memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang
dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan laten. Dengan cara ini, akan
memungkinkan tercapainya masyarakat yang dapat memajukan pembangunan ekonomi sekaligus
menemukan solusi bagi masalah sosial.
6. Society 5.0 Akan Menghadirkan Masyarakat yang Berpusat pada Manusia
Dalam masyarakat hingga saat ini, prioritas umumnya telah ditempatkan pada sistem sosial, ekonomi,
dan organisasi sehingga timbul kesenjangan dalam produk dan layanan yang diterima individu
berdasarkan kemampuan individu dan alasan lain. Sebaliknya, Society 5.0 mencapai konvergensi
tingkat lanjut antara dunia maya dan ruang fisik, memungkinkan berbasis AI pada data besar dan robot
untuk melakukan atau mendukung sebagai agen pekerjaan dan penyesuaian yang telah dilakukan
manusia hingga saat ini. Hal ini membebaskan manusia dari pekerjaan dan tugas sehari-hari yang tidak
praktis dan tidak terlalu mereka kuasai, dan melalui penciptaan nilai baru, hal ini memungkinkan
penyediaan hanya produk dan layanan yang diperlukan untuk orang yang membutuhkannya pada saat
dibutuhkan. , dengan demikian mengoptimalkan seluruh sistem sosial dan organisasi. Ini adalah
masyarakat yang berpusat pada setiap orang dan bukan masa depan yang dikendalikan dan dipantau
oleh AI dan robot.
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7. Kreativitas menuju masyarakat 5.0
Kreativitas yang dimaksud adalah penemuan berbagai nilai-nilai baru terhadap masalah-masalah sosial
yang berkaitan dengan bidang tertentu melalui analisis kecerdasan buatan pada big data yang terdiri
dari beragam informasi. Contoh kreativitas yang berkaitan dengan masyarakat 5.0
7.1. Nilai baru di bidang produk makanan
Di Society 5.0, nilai baru dapat dihasilkan dengan cara berikut: melalui analisis AI terhadap data besar
yang terdiri dari beragam informasi, seperti alergi pribadi, informasi tentang produk makanan, produk
makanan yang disimpan di lemari es keluarga, inventaris toko ritel, dan kondisi pasar.
• Jadikan pembelian makanan nyaman dengan memberikan proposal kepada konsumen tentang
produk makanan yang disesuaikan dengan informasi alergi dan preferensi pribadi
• Mengurangi limbah dengan mengotomatiskan pengelolaan makanan yang disimpan di lemari
es dan memungkinkan pemesanan dan pembelian hanya makanan yang dibutuhkan
• Jadikan makan menyenangkan dengan memberikan proposal terkait memasak berdasarkan
preferensi keluarga atau kondisi kesehatan sehari-hari
• Memungkinkan produsen pertanian dan toko ritel untuk mengelola produksi, pesanan, dan
inventaris sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Bagi masyarakat secara keseluruhan, solusi ini dapat membantu mengurangi limbah makanan dan
membuat industri makanan lebih kompetitif.
7.2. Nilai baru di bidang pencegahan bencana
Di Society 5.0, nilai baru dapat dihasilkan dengan cara berikut: melalui analisis AI terhadap data besar
yang terdiri dari beragam informasi, seperti pengamatan daerah yang terkena bencana oleh satelit, oleh
radar cuaca terestrial, atau oleh drone, informasi kerusakan berdasarkan struktur sensor, dan informasi
kerusakan jalan dari mobil.
• Memberikan informasi tempat penampungan dan bantuan kepada setiap orang melalui
smartphone dan perangkat lain berdasarkan kondisi bencana dan memindahkan orang dengan
aman ke tempat penampungan
• Menemukan korban segera melalui pakaian bantuan, robot penyelamat, dll. Dan
menyelamatkan mereka dari bangunan yang terkena bencana dengan cepat
• Melakukan pengiriman bahan bantuan secara optimal melalui drone, kendaraan pengiriman
swakemudi, dll.
Bagi masyarakat secara keseluruhan, solusi ini dapat membantu mengurangi kerusakan dan mencapai
pemulihan dini.
7.3. Nilai baru di bidang energy
Di Society 5.0, nilai baru dapat dihasilkan dengan cara berikut: melalui analisis AI pada big data yang
terdiri dari beragam informasi seperti data meteorologi, status pengoperasian pembangkit listrik, status
pengosongan / pengisian kendaraan listrik (EV), dan kondisi penggunaan energi dari setiap rumah
tangga.
• Menyediakan pasokan energi yang stabil melalui beragam sarana energi berdasarkan prakiraan
permintaan yang akurat dan prakiraan cuaca
• Mencapai produksi lokal untuk konsumsi lokal dengan menggunakan EV dan produksi
hidrogen dan mempromosikan akomodasi antar daerah
• Mempromosikan penghematan energi oleh setiap rumah tangga dengan menawarkan proposal
tentang pengoptimalan penggunaan energi berdasarkan prediksi pasokan
Untuk masyarakat secara keseluruhan, solusi ini dapat membantu menyediakan pasokan energi yang
stabil dan mengurangi beban lingkungan kita dengan mengurangi emisi.
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8. Bagaimana mengembangkan kreativitas ini?
Menurut model komponensial kreativitas [4], kreativitas akan terjadi jika seseorang mempunyai
pengetahuan yang cukup dibidangnya, mempunyai keterampilan berpikir kreatif dan mempunyai
motivasi.

Gambar 1. Tiga Komponen Kreativitas [4]
Sebagaimana Gambar 1 di atas, kreativitas itu memerlukan penguasaan keilmuan di bidangnya,
maka penguasaan konten materi tetap menjadi yang utama. Keterampilan berpikir kreatif sangat
dibutuhkan dalam kreativitas, seperti brainstorming, mengajukan pertanyaan (ask questions), attribute
listing, problem reversal dan lain-lain. Motivasi dalam hal ini adalah lebih kepada motivasi instrinsik.
Motivasi ekstrinsik lebih dikenal dengan lingkungan sekitar. Penyajian data-data nyata akan
memberikan linkungan/motivasi ekstrinsik untuk terjainya kreativitas.
Dikaitkan dengan definisi kreativitas yang kita gunakan di atas, maka tentu indikator kreativitasnya
adalah didapatkan sebanyak mungkin nilai-nilai baru yang berkaitan dengan masalah social pada
bidang yang diamati. Contoh, berkaitan dengan energy. Dalam hal ini tentu dibutuhkan data-data yang
berkaitan dengan energy, seperti data sumber energy angin, air, batu bara dengan berbagai atribut yang
melekat pada sumber-sumber energy tersebut. Berdasarkan interpreatsi data mereka juga akan
mendapatkan berbagai masalah yang berkaitan dengan energi. Tingkat kreativitas dapat ditentukan
dengan melihat banyaknya nilai-nilai baru yang didapatkan, fleksibitas jawaban dan keasliannya.
Setidaknya dari contoh energi ini ada tiga indikator yang bias kita tingkatkan, yaitu 1) kemampuan
membuat banyak pertanyaan yang berkaitan dengan data yang diberikan, 2) kemampuan menentukan
berbagai masalah berdasarkan data dan 3) kemampuan menemukan berbagai nilai-nilai baru dari
bidang yang dikaji.
9. Bagaimana dengan inovasi?
Kreativitas adalah kemampuan untuk mencanangkan sesuatu yang berbeda dan orisinil,
sedangkan inovasi adalah proses penerapan atau penciptaan suatu hal yang memiliki nilai bagi orang
lain. Artinya untuk sampai pada masyarakat 5.0, kreativitas belum cukup, tetapi perlu sampai ke
inovasi.
10. Bagaimana pengembangan kreativitas dan kompetitif dikaitkan dengan masyarakat 5.0?
Mengacu pada definisi kreativitas yang terkait masyarakat 5.0 maka segala kegiatan pengembangan
kreativitas ditujukan untuk pencapaian tujuan kreativitas itu sendiri yaitu menghasilkan berbagai
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nilai-nilai baru pada berbagai bidang berdasarkan kajian-kajian berbagai data (big data). Untuk
mengembangkan kreativitas perlu disiapkan berbagai data tersebar di dunia maya, Kemampuan
menginterpretasi berbagai data beserta atributnya menjadi hal penting untuk dikuasai. Oleh karena itu
media pembelajaran yang lebih cocok adalah media yang memuat data berbagai sajian untuk
diinterpretasi, Kehadiran media juga menjadi motivasi untuk terjadi kreativitas. Terakhir adalah
penguasaan terhadap bidang yang dikaji dan kemampuan berpikir kreatif menjadi penentu terjadinya
kreativitas. Masyarakat 5.0 tidak hanya memerlukan kreativitas tetapi perlu sampai inovasi. Inovasi
sebagai lanjutan dari kreavitas tentu menghasilkan sesuatu yang kompetitif, diakui dan bersaing
dengan produk lainnya.
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Penalaran ayat-ayat Al-Qur’an untuk penguatan pendidikan
fisika berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan
kehidupan pada era Society 5.0
Zainuddin
Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Zainuddin_pfis@ulm.ac.id
Abstract. Tujuan studi penalaran ayat-ayat al-qur’an ini adalah mendeskripsikan kriteria
pendidik dan peserta didik serta strategi pembelajaran yang dapat diharapkan untuk
memperkuat pendidikan fisika berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan kehidupan
pada era sosial 5.0. Metode penalaran dilakukan dengan cara menghimpun dan selanjutnya
mentadabburi ayat-ayat al-qur’an yang berhubungan dengan: 1) Kemungkinan kecendrungan
sikap dan prilaku manusia pada era sosial 5.0; 2) Perlunya memabaca ayat-ayat Allah dan
bahaya mengabaikannya; 3) Perlunya mempelajari al-qur’an dan bahaya mengabaikannya; 4)
Perlunya mempelajari ayat-ayat tentang alam semesta; 5) Kearifan lokal masyarakat
Banjarmasin dan harapan yang dapat dicapai; 6) Beberapa contoh tanda-tanda kekuasaan Allah
pada alam semesta; 7) Beberapa contoh tanda-tanda kekuasaan Allah pada langit; dan 8)
Beberapa contoh konsep fisika dalam Al-Qur’an (ayat-ayat semesta). Hasil penalaran
menunjukkan bahwa kriteria pendidik dan peserta didik serta strategi pembelajaran fisika yang
diharapkan dapat memperkuat pendidikan fisika tersebut adalah: 1) Pendidik yang
mengagungkan Tuhannya, membersihkan pakaian, menjauhi perbuatan dosa, ikhlas karena
Tuhan, dan sabar karena Tuhan; 2) Pendididik dan peserta dididik harus senatiasa rendah hati,
selalu merasa cukup, berhati-hati, sabar, dan syukur; dengan menggunakan strategi belajar
mengamati, berpikir, berpikir dan berzikir. 3) Strategi pembelajaran yang dapat digunakan
adalah: membacakan ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan buku, memberikan contoh, dan
mengevaluasi diri, selanjutnya strategi itu harus dilakukan untuk mencapai target: mengajak
kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah berbuat mungkar.

1. Pendahuluan
Penalaran merupakan suatu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang harus
disyukuri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “nalar” dapat dimaknai sebagai upaya
pertimbangan mengenai baik atau buruk, atau upaya penggunaan akal dan budi, atau upaya yang
dilakukan agar dapat berpikiran logis Dalam hal ini, baik dan buruk, akal dan budi, serta pikiran logis,
semuanya harus menggunakan standar yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an, sehingga
penalaran ini disebut sebagai Penalaran Ayat-ayat Al-Qur’an.
Seiring dengan kemajuan IPTEK terutama dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi,
maka sebagian besar tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin dan komputer. Manusia semakin
sibuk ke sana-kemari untuk mengurusi kebutuhan dan keinginannya agar dapat hidup nyaman di
dunia. Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa tidaklah tercapai suatu keinginan melainkan
mendatangkan kebutuhan baru yang lebih kompleks dan bervariasi. Hal inipun membuat manusia
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semakin sibuk, hampir-hampir tidak tersisa lagi waktu untuk mempersiapkan bekal hidup setelah mati
seperti pada (QS.Al-Ashr:1-3). Dan hal ini pulalah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi
pendidik pada era sosial 5.0, selanjutnya dapat dicari dalil untuk solusi terbaiknya melalui penalaran
ayat-ayat Al-Qur’an.
Program Studi Pendidikan Fisika PMIPA FKIP ULM memiliki visi, yaitu terwujudnya Program
Studi Pendidikan Fisika yang terkemuka, berkarakter, dan berdaya saing pada Lingkungan Lahan
Basah. Visi mulia ini dijabarkan dalam bentuk misi, salah satunya yaitu menghasilkan lulusan yang
berkarakter religius. Hal ini sejalan pula dengan kearifan lokal masyarakat di Banjarmasin dan
Kalimantan Selatan, yaitu Ba’iman, Ba’tuah, Ba’adab, dan Ba’untung. Kearifan-kearifan lokal ini
pada dasarnya saling berhubungan satu sama lain, dan dapat dicari dalilnya yang sesuai melalui
penalaran ayat-ayat Al-Qur’an.
Di dalam Al-Qur’an ada terdapat sekitar 800 ayat yang menjelaskan tentang perlunya kita
mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam semesta, selanjutnya ayat-ayat tersebut disebut
sebagai ayat-ayat rububiayah, atau ayat-ayat kauniah, atau ayat-ayat semesta. Ayat-yat semesta
tersebut selanjutnya dapat dipelajari dengan strategi belajar tertentu yang dapat ditemukan konsep
umum dan seruannya melalui penalaran ayat-ayat Al-Qur’an.
Adanya seruan Allah untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada segenap penjuru alam
semesta dan pada diri kita sendiri, menunjukkan bahwa aktivitas itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah,
insya Allah. Dan memang tujuan utama penciptaan manusia di dunia ini adalah agar beribadah kepada
Allah serta berperan sebagai khalifah di bumi, sebagaimana firman-Nya pada (QS. Az-Zariyat:56) dan
(QS. Al-Baqarah:30). Beriman, beramal shaleh, saling menasihati, beribadah, dan berperan sebagai
khalifah dimuka bumi haruslah menjadi sarana untuk mencari kesenangan negeri akhirat (QS. AlQashash:77), serta mengisi waktu lampau dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah (QS. AtTahrim:8).
Adapun masalah akademik yang ingin dicari solusinya melalui penalaran ayat-ayat Al-Qur’an ini
adalah: Bagaimanakah kriteria dan strategi pembelajaran yang dapat diharapkan untuk memperkuat
pendidikan fisika berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan kehidupan manusia pada era
sosial 5.0 ?. Untuk itulah, penulis tertarik untuk melakukan penalaran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an,
selanjutnya menuliskannya dalam bentuk makalah yang berjudul “Penalaran Ayat-ayat Al-Qur’an
untuk Penguatan Pendidikan Fisika Berbasis Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan
pada Era Sosial 5.0”, sebagai salah satu studi penalaran dan upaya antisipasi untuk masa sekarang
serta yang akan datang.
2. Pembahasan
2.1. Kemungkinan Kecendrungan Sikap dan Prilaku Manusia di Era Sosial 5.0
Pada Era Sosial 5.0 nanti, mungkin akan banyak manusia pada saat itu yang dilapangkan rezekinya
oleh Allah melalui teknologi informasi dan komunikasi, sehingga merekapun bisa melampaui batas di
muka bumi dalam mewujudkan segala keinginannya, sebagaimana firman-Nya pada (QS. AsSyuuraa:27), yaitu:

َ س
َ َض َو َٰلَكِّن يُن َِّز ُل بِّقَ َد ٖر هما ي
٢٧ يرٞ ص
ِّ ٱلر ۡزقَ ِّل ِّعبَا ِّدهِّۦ لَبَغ َۡواْ فِّي ۡٱۡل َ ۡر
ُ ُۢ ِّشا ٓ ُۚ ُء إِّنههُۥ بِّ ِّعبَا ِّدهِّۦ َخب
ِّ َير ب
َ َ۞ولَ ۡو ب
ِّ ٱَّلل
ُط ه
َ

Mungkin akan banyak manusia yang sangat tertipu oleh kehidupan dunia, padahal Allah telah
melarang pada (QS. Fathir:5) dan telah menyatakan bahwa tiadalah kehidupan dunia itu melainkan
hanyalah kesenangan yang menipu (QS. Ali-Imran:185) dan (QS. Al-Hadid:20). Mungkin juga akan
banyak manusia yang sangat menyukai perhiasan dunia, padahal Allah telah menyatakan bahwa
semua itu hanyalah ujian (QS. Al-Kahfi:7). Atau mungkin akan banyak manusia yang suka hidup
bermegah-megahan, padahal Allah telah melarang manusia bermegah-megahan sebanyak tiga kali
berturut-turut pada (QS. At-Taqaatsur:1-5). Bahkan mungkin akan banyak manusia yang sombong
karena perhiasan dunia, padahal Allah akan memalingkan orang sombong dari ayat-ayat-Nya (QS. AlA’raf:146).
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Mungkin akan banyak manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, padahal Allah telah
mengancam akan mengistidraj orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya (QS. Al-A’raf:182). Mungkin
juga akan banyak manusia yang melupakan ayat-ayat peringatan Allah, padahal Allah akan menyiksa
secara tiba-tiba orang-orang yang melupakan peringatan-Nya (QS. Al-An’am:44). Bahkan mungkin
akan banyak manusia yang sangat terpedaya akan kesuksesan orang-orang kafir dalam meraih
perhiasan dunia, padahal Allah telah melarang orang terpedaya kepada mereka dan menyeru agar
beriman dan bertaqwa kepada-Nya (QS. Al-Baqarah:212).
2.2. Perlunya Membaca Ayat-ayat Allah dan Bahaya Mengabaikannya
Manusia perlu membaca dengan nama Allah Yang menciptakan, sebagaimana firman Allah pada 5
ayat pertama kali turun pada (QS. Al-Alaq:1-5), yaitu:

ۡ
ۡ َسن
٥ سنَ َما لَ ۡم َيعۡ لَ ۡم
َ ٤ عله َم ِّب ۡٱلقَلَ ِّم
َ  ٱلهذِّي٣  ۡٱق َر ۡأ َو َربُّكَ ۡٱۡل َ ۡك َر ُم٢ ق
َ مِّن
َ َٰ ٱۡلن
َ َٰ ٱۡلن
ِّ ۡ عله َم
ِّ ۡ َ َخلَق١ َۡٱق َرأ ِّبٱسۡ ِّم َر ِّبكَ ٱلهذِّي َخلَق
ٍ َعل

Allah telah menyiapkan perangkat membaca bagi manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan
hatinurani dengan tujuan agar dapat bersyukur kepada Allah (QS. An-Nahl:78). Orang-orang yang
telah diberi hikmah (kemampuan memahami dan mengamalkan ilmu secara baik dan benar) oleh
Allah akan mendapatkan banyak kebaikan (QS. Al-Baqarah:269). Dan ucapan bijaksana dari orangorang yang telah diberi ilmu dan hikmah oleh Allah adalah seperti yang telah diajarkan Allah pada
(QS. Al-Baqarah:32).
Adapun bahayanya jika manusia tidak memanfaatkan perangkat yang telah Allah siapkan untuk
membaca tersebut adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam (QS. Al-A’raf:179). Dan
bahayanya lagi adalah bahwa di akhirat nanti, pendengaran, penglihatan, dan hatinurani akan dimintai
pertanggungan jawab oleh Allah (QS. Al-Isra’:36). Puncak bahayanya adalah kekafiran di dunia
karena hatinurani, pendengaran, dan penglihatan akan dikunci mati oleh Allah, serta tersedianya azab
yang pedih di akhirat (QS. Al-Baqarah:6).
2.3. Perlunya Membaca / Mempelajari Al-Qur’an dan Bahaya Mengabaikannya
Manusia perlu membaca dan mempelajari Al-Qur’an karena Al-Qur’an itu berfungsi sebagai
pelajaran, obat penyakit hati, petunjuk, dan rahamat dari Allah bagi orang- orang yang beriman,
sebagaimana firman-Nya pada (QS. Yunus:57), yaitu:

َ اس قَ ۡد َجا ٓ َء ۡتكُم هم ۡو ِّع
٥٧ َة ل ِّۡل ُم ۡؤ ِّمنِّينٞ ُور َوهُدٗ ى َو َر ۡح َم
ُّ ء ِّل َما فِّي ٱلٞ ٓ ة مِّن هر ِّبكُ ۡم َو ِّشفَاٞ ظ
ُ َٰ َيٓأَيُّ َها ٱلنه
ِّ صد

Al-Qur’an juga berfungsi sebagai petunjuk, penjelasan dari petunjuk, serta pembeda antara yang
benar dan yang salah (QS. Al-Baqarah:185). Pengaruh Al-Qur’an itu sangat dahsyat, sehingga perlu
untuk dipikirkan kemudian diamalkan (QS. Al-Hasyr:21). Bahkan orang yang mempelajari dan
mengajarkan Al-Qur’an termasuk orang yang terbaik (HR. Al-Bukhari, At-Tarmidzi, dan Abu
Dawud).
Adapun bahayanya bagi orang yang berpaling dari Al-Qur’an, diantaranya adalah Allah akan
membiarkan dia diganggu syaithan (QS. Az-Zukhruf:36), dan bagi orang yang tidak mau
mentadabburi atau mempelajari Al-Qur’an, maka hatinya bisa dibiarkan oleh Allah terkunci (QS.
Muhammad:24).

2.4. Perlunya Mempelajari Alam Semesta dan Tujuan yang Dapat Dicapai
Allah menyeru manusia untuk mengamati alam semesta agar mendapat pelajaran dan beriman kepadaNya, sebagaimana firman-Nya pada (QS. Yunus:101), yaitu:

ُۚ ِّ ت َوٱ ۡۡل َ ۡر
١٠١ َعن قَ ۡو ٖم هَّل ي ُۡؤمِّ نُون
ِّ س َٰ َم َٰ َو
قُ ِّل ٱنظُ ُرواْ َماذَا فِّي ٱل ه
َ ض َو َما ت ُ ۡغنِّي ۡٱۡلٓ َٰيَتُ َوٱلنُّذُ ُر

Ilmu dan hikmah Allah sangatlah luas dan sangat dalam serta tidak terbatas jumlahnya (QS. AlKahfi:109), dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini,
semuanya telah dijelaskan oleh Allah secara umum di dalam Al-Qur’an (QS. An-Nahl:89). Orangorang yang dapat beriman dan berilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa
derajat (QS. Al-Mujadilah:11).
Orang Uulil Albab (orang berilmu atau orang berakal atau orang cerdas) adalah orang-orang yang
dapat membaca ayat-ayat Allah di alam semesta dengan berzikir dan berfikir lalu dia menyadari
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Kebesaran dan Keagungan Allah (QS. Ali-Imran: 190-191). Orang Uulil Albab diseru oleh Allah
untuk bertaqwa kepada-Nya (QS. Al-Baqarah: 179 dan 197). Dan agar dia dapat bertaqwa, maka dia
harus mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah:2).
2.5. Kearifan Lokal Masyarakat Banjarmasin dan Harapan yang Dapat Dicapai
Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan bagi
mereka keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya pada (QS. Al-A’raf:96), yaitu :

ٓ َٰ َولَ ۡو أ َ هن أ َ ۡه َل ۡٱلقُ َر
.ض
علَ ۡي ِّهم بَ َر َٰ َكتٖ مِّنَ ٱل ه
ِّ س َما ٓءِّ َو ۡٱۡل َ ۡر
َ ى َءا َمنُواْ َوٱتهقَ ۡواْ لَفَت َحۡ نَا

Kearifan lokal masyarakat Banjarmasin adalah “Ba’iman” atau beriman, dan ini dapat diperkuat
dengan membaca atau mendengarkan Al-Qur’an, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah pada
(QS. Al-Anfal:2). Kearifan lokal berikutnya adalah “Ba’tuah” atau bermartabat, dan orang yang
bermartabat (mulia) di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa, sebagaimana dapat dipahami dari
firman Allah pada (QS. Al-Hujurat:13).
Kearifan lokal berikutnya adalah “Ba’adab” atau berbudi baik, dan orang yang berbudi baik itu
selalu beribadah hanya kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama, serta tidak sombong dan
membanggakan diri, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah pada (QS. An-Nisa’:36). Kearifan
lokal berikutnya adalah “Ba’untung” atau beruntung karena bermanfaat, dan orang-orang beriman
yang beruntung itu dapat berharap untuk mewarisi Surga Firdaus, sebagaimana dapat dipahami dari
firman Allah pada (QS. Al-Mu’minun:1-11).

2.6. Beberapa Contoh Tanda-tanda Kekuasaan Allah pada Alam Semesta
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah “Rabbi” bagi alam semesta, Yang senantiasa
wajib dipuji, karena Dia-lah yang selalu melimpahkan kasih-sayang-Nya, sebagaimana firman-Nya
pada (QS. Al-Fatihah:1-3), yaitu:

ِّ  ۡٱل َحمۡ ُد ِّ ه١ ٱلرحِّ ِّيم
ِّ بِّسۡ ِّم ه
٣ ٱلرحِّ ِّيم
ٱلر ۡح َٰ َم ِّن ه
ٱلرحۡ َٰ َم ِّن ه
ٱَّلل ه
 ه٢ َب ۡٱل َٰعَلَمِّ ين
ِّ َّلل َر

Kata “Rabbi” pada ayat tersebut dapat bermakna Pencipta langit dan bumi (QS. Faathir:1), Yang
telah menciptakan langit dan bumi (QS.Al-An’am:1), dan Pemilik apa yang di langit dan bumi (QS.
Saba:1). Allah juga telah menyeru manusia agar memperhatikan langit dan bumi beserta nikmatnikmat dari Allah yang ada padanya agar dia dapat mengenal-Nya (QS. Luqman:20).
Target yang dapat dicapai ketika manusia membaca ayat-ayat semesta pada berbagai penjuru dan
pada diri mereka sendiri adalah semakin jelasnya bahwa Al-Qur’an itu memang benar (QS.
Fussilat:53). Dan salah satu surah yang harus dipelajari maknanya agar dapat dipahami tanda-tanda
kasih-sayang Allah sebagai Ar-Rahman adalah (QS. Ar-Rahman:1-78). Dan akhirnya manusia akan
pahami bahwa tidak ada ucapan yang pantas darinya selain kalimat pada ayat terakhir.
2.7. Beberapa Contoh Tanda-tanda Kekuasaan Allah Khusus pada Langit
Allah telah menyeru manusia untuk memperhatikan penciptaan tujuh langit yang bertingkat-tingkat
atau berlapis-lapis (QS. Nuh:15).

١٥ س َٰ َم َٰ َوتٖ طِّ َب ٗاقا
َ س ۡب َع
َ ٱَّلل
ُ ف َخلَقَ ه
َ أَلَ ۡم ت ََر ۡواْ ك َۡي

Allah juga telah menyeru manusia untuk memperhatikan kesetimbangan yang Allah ciptakan pada
tujuh langit tersebut (QS. Al-Mulk:3), serta memperhatikan kekokohan dan benda yang ada pada
langit tersebut (QS. An-Naba:12-15)
Allah telah memberitahukan kepada manusia tentang adanya langit dunia atau langit yang dekat
(QS. Al-Mulk:5), demikian pula Allah telah memberitahukan bahwa matahari itu bersinar, bulan
bercahaya, orbit-orbitnya tertentu, agar manusia dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan,
serta semua itu diciptakan-Nya dengan benar (QS. Yunus:5).
2.8. Beberapa Contoh Konsep Fisika dalam Al-Qur’an (Ayat-ayat Semesta)
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Konsep fisika dalam Al-Qur’an pada umumnya diungkapkan secara umum sebagai fenomena
sunatullah, dan untuk dapat memahaminya secara rinci, ungkapan umum tersebut perlu dinalar melalui
pengamatan, pemikiran, dan pengingatan dengan teliti agar dapat ditemukan hukum-hukum Allah
yang mengatur dan mengendalikan fenomena-fenoma tersebut, sebagaimana contoh firman-Nya pada
(QS. Al-Baqarah:164), yaitu:

َٰ ۡ ض و
ِّ س َٰ َم َٰ َو
ِّس َمآء
ٱَّلل ِّمنَ ٱل ه
ق ٱل ه
ِّ ٱخ ِّتلَفِّ ٱله ۡي ِّل َوٱلنه َه
ُ اس َو َما ٓ أَنزَ َل ه
َ ار َو ۡٱلفُ ۡلكِّ ٱلهتِّي ت َجۡ ِّري فِّي ۡٱل َب ۡح ِّر ِّب َما َينفَ ُع ٱلنه
ِّ ِّإ هن فِّي خ َۡل
َ ِّ ت َو ۡٱۡل َ ۡر
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ٓ
َ
َٰ
َٰ
ض بَعۡ َد َم ۡوتِّ َها َوبَ ه
ت
ٖ َض َۡلي
س هخ ِّر بَ ۡينَ ٱل ه
ح َوٱل ه
ِّ س َمآءِّ َوٱۡل ۡر
ِّ س َحا
َ ِّمن هما ٓ ٖء فَأ َ ۡحيَا بِّ ِّه ٱۡل ۡر
َ ب ٱل ُم
ِّ ِّث فِّي َها ِّمن كُ ِّل َدآب ٖهة َوت َصۡ ِّريف
ِّ َٱلري
١٦٤ َِّلقَ ۡو ٖم َيعۡ ِّقلُون

Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang zat dan energi
sebagai efek medan dan gejala gelombang, dan dari segi aplikasinya dalam teknologi, fisika biasa juga
disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang rekayasa peralatan.
Fisika sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah menengah biasanya diuraikan menjadi pokokpokok bahasan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh pokok bahasan dalam fisika yang telah
diungkapkan secara umum di dalam Al-Qur’an, yaitu: a) Pengukuran (QS. Al-Qamar:49), b) Zat dan
Wujudnya (QS. Al-Hadid:25), c) Gerak (QS. Ar-Rahman:17-18), d) Gaya (QS. Qaaf:7), e) Tekanan
(QS. Ar-Ruum:25), f) Energi (QS. Ar-Ra’d:2), g) Usaha (QS. Az-Zumar:21), h) Suhu (QS. Yunus:5),
i) Kalor (QS. An-Nahl:81), j) Perpindahan Kalor (QS. Thaahaa:119), k) Getaran (QS. Az-Zumar:23),
l) Gelombang (QS. Ar-Ruum:46), m) Bunyi (QS. Ar-Ra’d:13), n) Cahaya (QS. An-Nur:35), o) Alat
Optik (QS. An-Nur:44), p) Listrik Statis (QS. Ar-Ra’d:12-13), q) Listrik Dinamis (QS. Ar-Ra’d:1213), r) Energi Listrik (QS. Ali-Imran:27), s) Kemagnetan (QS. At-Taubah:16), t) Induksi
Elektromagnetik (QS. Al-Israa’:89), u) Elektronika (QS. Al-Baqarah:74), v) Fisika Relatvistik (QS.
As-Sajadah:5), w) Fisika Kuantum (QS. Al-Hijr:21), x) Fisika Atom dan Nuklir (QS. Al-Zalzalah:78), y) Bumi (QS. As-Sajadah:4), z) Bulan (QS. Al-Qiyamah:8-9), aa) Matahari (QS. Yunus:5), (bb)
Tata Surya (QS. Fussilat:12), cc), Jagad Raya (QS. Al-Ambiya:30), dan Kosmologi (QS. AlBaqarah:255).
3. Hasil Penalaran tentang Pendidik, Peserta Didik, dan Strategi Pembelajaran
Kriteria Pendidik yang harus digunakan/diadaptasi agar dapat menghadapi tantangan kehidupan pada
era sosial 5.0, adalah : mengagungkan Tuhannya, membersihkan pakaian, menjauhi perbuatan dosa,
ikhlas karena Tuhan, dan sabar karena Tuhan, sebagaimana firman-Nya pada (QS. Al-Muddatstsir:17), yaitu:

ۡ َٱلرجۡ زَ ف
َ َ َو ِّث َيا َبكَ ف٣  َو َربهكَ فَك َِّب ۡر٢  قُ ۡم فَأَن ِّذ ۡر١ َٰ َيٓأَيُّ َها ۡٱل ُمدهث ُِّر
٧  َو ِّل َر ِّبكَ فَٱصۡ ِّب ۡر٦  َو ََّل ت َۡمنُن ت َسۡ ت َۡكث ُِّر٥ ٱه ُج ۡر
ُّ  َو٤ ط ِّه ۡر

Sedangkan kriteria pendidik dan peserta didik yang harus dipenuhi adalah: tawadu’, qana’ah,
wara’, shabar, dan syukur (QS. Al-A’raf:146, QS. Yunus:7, QS. Al-Hujurat:12, QS. Ibrahim:5, dan
QS. Luqman:31).
Strategi Pembelajaran yang dapat digunakan, diantaranya adalah: Tilawah, Tazkiyah, Ta’lim,
Tahkim, dan Tahsib (QS. Al-Jum’ah:2), dengan target mendidik/ mengajar yang harus dicapai yaitu:
mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah berbuat mungkar (QS. AliImran:104). Sedangkan strategi belajar yang dapat digunakan, diantaranya adalah: pengamatan (QS.
Yunus:101), berpikir (QS. Al-Jatsiyat:13), serta berpikir dan berzikir (QS. Ali-Imran:190-191).
4. Penutup
Kriteria pendidik dan peserta didik serta strategi pembelajaran yang dapat diharapkan untuk
memperkuat pendidikan fisika berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan kehidupan pada
era sosial 5.0, adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Pendidik yang dapat digunakan/diadaptasi :
•
•
•

Mengagungkan Tuhannya (QS. Al-Muddatstsir:3)
Membersihkan pakaian (QS. Al-Muddatstsir:4)
Meninggalkan perbuatan dosa (QS. Al-Muddatstsir:5)
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Ikhlas karena Tuhannya (QS. Al-Muddatstsir:6)
Bersabar karena Tuhannya (QS. Al-Muddatstsir:7).

b. Strategi Pembelajaran yang dapat digunakan/diadaptasi :
•
•
•
•
•

Tilawah ataumembacakan ayat (QS. Al-Jum’ah:2)
Tazkiyah atau mensucikan jiwa (QS. Al-Jum’ah:2)
Ta’lim atau mengajarkan buku (QS. Al-Jum’ah:2)
Tahkim atau memberikan hikmah/contoh (QS. Al-Jum’ah:2)
Tahsib atau mengevaluasi diri (QS. Al-Jum’ah:2).

dengan target pendidikan/pembelajaran yang harus dicapai :
•
•
•

Mengajak kepada kebenaran (QS. Ali-Imran:104)
Menyuruh untuk berbuat baik (QS. Ali-Imran:104)
Mencegah untuk berbuat mungkar (QS. Ali-Imran:104).

c. Kriteria Pendidik dan Peserta didik yang dapat digunakan/diadaptasi :
•
•
•
•
•

Tawadu’ atau rendah hati (QS. Al-A’raf:146)
Qana’ah atau selalu merasa cukup (QS. Yunus:7)
Wara’ atau berhati-hati (QS. Al-Hujurat:12)
Shabar (QS. Ibrahim:5)
Syukur (QS. Luqman:31).

dengan menggunakan/mengadaptasi strategi belajar :
•
•
•

Tandzur atau mengamati (QS. Yunus:101)
Tafakur atau berpikir (QS. Al-Jatsiyat:13)
Tafakur dan Tazakur atau berpikir dan berzikir (QS. Ali-Imran:191).

CONTOH
Penalaran Ayat-ayat Semesta dari Al-Qur’an
Menalar ayat-ayat : (QS. Nuh:15), (QS. Al-Mulk:5), (QS. Yunus:5), (QS. Al-Mulk:3).
Melalui proses pengamatan, berpikir, dan berzikir, maka insya Allah manusia dapat memperoleh ilmu,
iman, dan taqwa sebagai rahmat-Nya, seperti berikut :
• Tujuh lapis langit dunia yang dimaksud itu menurut hasil pengamatan dan penalaran adalah:
Troposfer, Stratosfer, Ozonosfer, Mesosfer, Termosfer, Ionosfer, dan Eksosfer.
• Matahari bersinar, ini berarti energi radiasinya memenuhi persamaan:

E = m.c 2
•

Bulan bercahaya, ini berarti energi cahayanya memenuhi persamaan:

•

Kesetimbangan benda langit, ini berati gayanya memenuhi persamaan:

E = hc / 
Fgr = Fst

−G
•

v2
M .m
=
m
r
r2

Semua kesetimbangan tersebut berdasarkan perhitungan yang tepat, dan adanya konstanta
alami yaitu h, c, dan G yang berlaku pada seluruh alam, baik di Bumi maupun di Langit
(matahari dan bulan), menunjukkan kebenaran firman Allah pada (QS. Al-Anbiyaa:22)

٢٢ ...س َدت َُۚا
َ َٱَّلل لَف
ُ لَ ۡو َكانَ فِّي ِّه َما ٓ َءا ِّل َهةٌ ِّإ هَّل ه
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Sekiranya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentulah telah rusak
binasa (keduanya), …
dan dengan berzikir sesuai zikir pada (QS. Al-Fatihah:2)
Segala puji bagi Allah Tuhan (Pencipta, Pengatur, Pemelihara) alam semesta.
Dengan demikian, tercapailah apa yang disebut dengan “Tauhid Rububiyah”.
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Relation of physics and economics affected Covid-19 in Islam
on Hahslm
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Abstract. The purpose of this research is to analyze the relation of physics to economics that
was affected by Covid-19 in the Islamic perspective based on Hahslm approach. Explanations
are ranging from theory, methodology, and analysis with exposure of reflexivity among
physics, economics, pandemic in Islam, and Hahslm approach. The data sources are from
journals, books, electronic media, and institution reports. The methodology is descriptive and
qualitative with a method od Hahslm. The results of this study explain that there is a relation
between physics and Islam based on Hahslm approach that Covid-19 affects economic. The
connectivity of physics can be drawn as time and space where Covid-19 as a strong nuclear
element can influence the gravity element in economics. Gravity has a profound effect on the
universe, and so does the reflexivity of Hahslm that also has a profound impact in the universe.
Physics has time and space to draw the economic system. Physics provides a new approach to
economic change caused by Covid-19 with elements of time and four forces. The impact of the
covid-19 has stunted the economy and other sectors that drastically decreased.

1. Introduction
From the many sciences, the writing of this paper examines the physics and economics of Islam. In
theory, H. Physics is a science that discusses nature or studies about inanimate natural phenomena or
matter in the sphere of space and time. As we know that physics comes from the thinking of people
with high IQ who spend time researching something, for examples, such as J. Thomas, Niels Bohr,
Einstein, and many others. However, we don't know that Allah SWT has written it in the Koran. The
great scientist Albert Einstein explained the fact of the theory of relativity that time is determined by
mass and velocity. In human history, no one has been able to express this fact before. However, the
Qur’an contains information about time which is relative. Several verses explain, one of which is
contained in the letter Al-Hajj verse 47, which reads: "And they ask you to hasten the punishment,
even though Allah will never break His promise a day with your Lord is like a thousand. according to
calculations”.
Islam has an economic system that is fundamentally different from existing systems [1]. It has roots
in the Shari'a which shape the world view as well as goals and strategies (maqashid asy-shari'ah)
which are different from the secondary systems which rule the world today. The goals in Islam are
fundamentally immaterial. Based on Islamic concepts itself about human happiness and good life
which emphasizes the aspect of brotherhood. This is due to the belief that humanity has the same
position as the caliph of Allah SWT.
Since the acquisition and use of resources fundamentally require efficiency, including work and
production, the economy shows the principles of business and methods to achieve goals. According to
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Albert L. Meyers, economics is the science that questions the needs and fulfilment of human needs
[2]. Another economist, JL Meij, argued that economics is the science of human efforts towards
prosperity. This opinion is very realistic because it is viewed from an economic aspect where humans
as economic beings essentially lead to the attainment of prosperity.
All countries are projecting a decline in their economic growth due to the coronavirus pandemic. In
fact, in the worst-case scenario, Indonesia's economic growth could be minus 0.4%. Finance Minister
Sri Mulyani said Indonesia was hit hard enough by the spread of the coronavirus. Not only human
health, but this virus also disrupts economic health around the world. The Financial Sector Stability
Committee, predicts Indonesia's economic growth in the worst scenario. The current condition will
have an impact on the decline in household consumption, which is estimated at 3.2% to 1.2%. More
than that, the investment will also decline sharply. Previously, the government was quite optimistic
that investment would grow by 6%. However, with the existence of Covid-19, it is predicted that
investment will drop to the level of one percent, or at worst it can reach a drink of 4% [3]. Exports are
also predicted to have a deeper correction, considering that the growth has been negative for the past
year. Likewise, imports will continue to have negative growth.
1.1. Problem formulation
As explained above, there are several that will be the research discussion of the relationship between
physics, Islam in theory H, economics, and Covid-19. So based on the problems that have been
described there are two questions that can be formulated:
1. How is the relationship between physics and Islam in Hahslm's theory?
2. What is the impact on the economy as a result of Covid-19?
1.2. Purpose of writing
Based on the explanation of the above problems, the purpose of writing this paper is to analyze the
relationship between physics and Islam in theory H and to analyze the impact of covid-19 on the
economy of this paper.
1.3. Benefits of writing
The benefits are so that we all know that between physics, economics, and Islam in theory H are
related to one another. In the Koran, it is explained that there is no difference between Islam and
science. And so we know that all countries in the world have been affected by the coronavirus. From
the coronavirus outbreak, it reminds us of the importance of health and has a very influential impact
on worship, the economy, and the cessation of community activities. So, from this research, we can
find out the positive and negative effects of this coronavirus pandemic.
2. Literature review
2.1. History and Definition of Physics
Physics began in about 2400 BC when the Harappan culture used an object to estimate and calculate
the angles of stars in space. Since then physics has continued to develop to its present level. This
development not only brings changes in the realm of matter, mathematics, and philosophy but also
through technology brings changes to society. The scientific revolution that took place in 1600 can be
said to be the boundary between ancient thinking and the birth of classical physics.
The contribution of the development of Islam to the development of physics began when the
culture was dominated by the Roman Empire, medical science and physics developed very rapidly, led
by scientists and philosophers from Greece. Muslim scientists succeeded in developing astronomy and
mathematics, which eventually found the field of new science, namely chemistry. After the Arabs
conquered Persia, science developed rapidly in Persia and scientists continued to emerge who finally
actively moved the existing knowledge from Greek culture to the Middle East which was then
retreating from Europe which was entering the dark ages. Then came scientists who continued to
develop science towards the development of the modern era.
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2.2. Islam in Theory H
By the rules of the Arabic language, the word Islam comes from the root word # consonant letters: sin
lam mim, then the consonant prefix is alif so that the root word alif sin lam mim is formed. The basic
form consisting of 4 letters (3 the letter +1 letter) is the basic word for the main word to form the
word, Islam. Then this basic word-formation will be written in a simple equation, namely: Islam is
Alif Sin Lam Mim.
Function 1: Islam Ha = Alif ha (Sin, Lam Meem)
Where there is Islamic meaning in it:
Ha = H, Alif == I, ha = h, Sin = S, Lam = L, Mim = M
Formula: H = Ah (S, L, M)
These variables will be used as benchmarks for developing other formulas. There is a verse from the
Qur'an surah Al-hijr (15): 87 which means:
"And I give you 7 that is repeated and the Great Quran"
From the theory h above, the formula for the existence of time and space dimensions is obtained.
Allah SWT empirically mentions that human civilization interprets it 14 centuries after as a symbol of
the dimension of time by arguing that the word matsani or being repeated. While the Quran is
symbolized into a spatial dimension which is further divided into four parts, this is interpreted from
the word ahiim, which means deep which means space.
2.3. Economic
Theory Economics is the study of human behaviour in choosing and creating prosperity. The essence
of the economic problem is an imbalance between unlimited human needs and a limited number of
means of satisfying needs. These problems then lead to scarcity. In simple terms, economic growth is
the state of a country's economy during a certain period which is better or increasing than the previous
period based on several indicators. These indicators are an increase in national income and per-capita
income, a more significant number of workers than unemployed, and a reduction in the level of
poverty. If the conditions of these indicators decline compared to the previous period, the country will
not experience economic growth but economic decline. Economic growth can be used as a benchmark
that sees the progress of a nation and how the results of development carried out during that period [4].
2.4. Theory of Covid-19
A coronavirus is a group of viruses from the Orthocronavirinae subfamily in the Coronaviridae family
and the order Nidovirales. This group of viruses can cause disease in birds and mammals, including
humans. In humans, the coronavirus generally causes mild respiratory infections, such as the common
cold, although some forms of the disease include; SARS, MERS, and COVID-19 are even more
deadly.
In current conditions, the coronavirus is not an epidemic that can be ignored. When viewed from
the symptoms, ordinary people would think that it was only limited to regular influenza, but for
medical analysis, this virus is quite dangerous and deadly. Currently, in 2020, the development of this
virus transmission is quite significant because its spread is worldwide, and all countries are feeling the
impact, including Indonesia [5].
3. Method
3.1. The Relationship of Physics to Hahslm
The universe, with its vast dimensions beyond human understanding, functions in a sensitive balance
without fail. The universe also tasks in a planned order and from the very beginning of its formation.
Scientists have done countless studies on this subject and come up with various theories and opinions.
Formula: H = AhSLM or 4 = 72319 from words of Huda = Alif Fanif Sin Lillah Masjid. It has a
meaning of guidance of the straight path of man to God with worship. Measuring designs and the
order of the universe by using their intellect and consciousness, Allah mentions this real truth in the
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verse of the Quran: "Verily in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night
and day there are signs for those who are wise" (Surah Ali 'Imran, 3: 190). That is why the words
nature and science have the same root letter: ʻain-lam mim [6].
3.2. Cambrigde Research on Coronavirus
The study found that most of the strains sampled in the United States and Australia were genetically
closer to viruses in bats than strains common to patients from across East Asia. However, the journal
examined only the first 160 strains collected after the end of December. The limited sample size limits
the ability of researchers to determine when and where the first outbreaks started. In the new, yet to be
reviewed study, Forster and colleagues from several institutions including the Institute of Forensic
Genetics in Munster, Germany, expanded the database to include 1,001 high-quality full genome
sequences released by scientists around the world. More evidence can be identified by analyzing more
bats, the possibility of other potential hosts, and tissue samples preserved in Chinese hospitals that
were stored between September and December 2019.
4. Results and Analysis
4.1. Physics against Islam in Hahslm
Physics is a science that studies inanimate natural phenomena or matter in space and time. One of the
verses of the Al-Quran related to physics is the creation of the heavens and the earth in six periods.
The Word of Allah SWT in QS Qaf verse 38, "And indeed We have created the heavens and the earth
and whatever is between them in six times, and We are not at all overpowered by fatigue." Based on
research or historical theory, the origin of life can be categorized into six periods. In the first period, in
the beginning, the heavens and the earth were a unified unity, explained in QS Al-Anbiya verse 30
"And whether those who disbelieve did not know that the heavens and the earth were both a solid one,
then We separate them between the two. And from the water, We made everything that is alive. So
why do they not also believe?”. It is clear that there is no contradiction between religion and science, it
is integral; it cannot be separated from one another. This relationship shows how positive Islam views
science (and matters related to scientific activity). In this connection, Islamic education can be lived
and understood completely and "kaffah" (complete and comprehensive there is no dichotomy between
religious education and general education). As a consequence of the absence of separation between
science and religion, it can also be emphasized that there is no separation between what is called the
science of religion and general science. Munir Mursi stated that "all knowledge is Islamic as long as it
is within the boundaries that Allah has outlined for us" [7].
Then according to the Big Bang Theory (explosion expansion theory), there was a huge explosion
separating solid unity. Because the surrounding conditions are cold, it causes condensation
(clumping). In the second period, gravity began to play a role and began to appear galaxies consisting
of stars. Today, the relativity of time is a proven scientific fact. This was revealed through Einstein's
theory of relativity of time in the early years of the 20th century.
Previously, humans did not know that time is a relative concept, and that time can change
depending on the circumstances. The great scientist, Albert Einstein, publicly proved this fact with the
theory of relativity. He explained that the mass and velocity determine the time.
The nature of the seas that meet, but do not mix, has been discovered by oceanographers recently.
Due to a physical force known as "surface tension", water from adjacent seas does not coalesce. Due
to the difference in density, surface tension prevents the oceans from mixing, as if a thin wall separates
them. (Davis, Richard A., Jr. 1972, Principles of Oceanography, Don Mills, Ontario, Addison-Wesley
Publishing, s. 92-93.). If science and religion are genuinely independent, the possibility of conflict can
be avoided, but it will eliminate the possibility of constructive dialogue and enrichment between the
two [8].
4.2. Impact of Covid-19 on the Economy
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The Covid 19 outbreak has the potential to change the world economic order marked by changes map
of world trade, besides causing stagnation in various business fields. As explained in QS Al Muzzamil
verse 20, which means "And some of the people who walk (yadribuna) on the face of the earth are
looking for a part of the Gift of Allah".
The increase in countries affected by the Covid 19 virus around the world such as America, Spain,
and Italy has made the world economic situation worse. Several institutions even predict the
weakening of the world economy, including the International Monetary Fund (IMF) which projects the
global economy to grow minus 3% [9]. The Minister of Finance explained that State Income in March
2020 would grow positively. Even though the Government is then wary of the impact of the pandemic
in the coming months, considering that this outbreak has only begun to spread in Indonesia in the
second week of March 2020. Several economic policies were launched, even President Joko Widodo
asked all parties to carry out social distancing including Work From Home (WFH) and several
Regional Heads decided to cancel teaching and learning activities.
From a religious perspective, Covid 19 can occur as a test of human greed, endless corruption, likes
and dislikes that kill one's career, immorality, lack of concern for the fate of others, and include
impatience in accepting trials and lack of alms and paying zakat. Many lessons can be learned [5].
4.3. GDP With Moderate Lockdown (ML)
Lockdown is a term used to describe an effort to control the spread of infection. Communities in areas
that are under lockdown can no longer leave their homes and gather, while all transportation and
office, school, and worship activities will be disabled. The definition of lockdown is still unclear and
has not been agreed on globally.
This very drastic decrease occurred as a result of the government imposing a lockdown in all
regions. As it is known, with the implementation of a lockdown, all activities are limited, the economy
during the coronavirus pandemic is 5,00018. This figure has exceeded the legal limit set at 3% of
GDP. So, the government plans to issue another Government Regulation In Lieu of Law to relax the
budget deficit. With a deficit target of 5% for three years. And in 2023, the Government will again use
the maximum fiscal limit set by law.
5. Conclusion
From the analysis of the above explanation, it can be concluded that It is clear that between religion
and science, there is no contradiction, it is integral, it cannot be separated from one another. This
relationship shows how positively Islam views science. All knowledge is Islamic as long as it is within
the boundaries that Allah has outlined. When humans do not know that time is a relative concept and
time can change depending on the circumstances. Explanation about time is determined by mass and
velocity. In human history, no one has been able to express this fact before. But there are exceptions,
the Qur'an already contains information about time which is relative.
The relation in physics can be described as time and space where the time of pandemic as a strong
nuclear element impact the space of economics as a gravity element. Space has a profound effect on
the universe, and so does the reflexivity of Hahslm that also has a profound impact in the universe.
Physics has time and space to draw the economic system. Physics provides a new approach to
economic change caused by a pandemic with elements of time and space. The influence of health has
dropped the economy in multidimensional sectors.
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Absstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya buku ajar di sekolah dan
belum adanya materi ajar yang bermuatan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten
Tanah Bumbu. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian dan pengembangan materi ajar
fisika berorentasi kearifan lokal pada materi fluida statis. Tujuan penelitian ini ialah
menghasilkan materi ajar fisika berorentasi kearifan lokal pada pokok bahasan fluida
statis, ditinjau dari aspek validitas materi ajar, kepraktisan materi ajar, dan efektivitas
materi ajar. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan menggunakan
model pengembangan ADDIE. Subjek uji coba pada penelitian ini ialah siswa kelas
X MA Darul Azhar Kab. Tanah Bumbu sebanyak 19 orang. Data diperoleh dari
lembar validasi materi ajar, lembar keterlaksanaan RPP, dan tes hasil belajar. Hasil
penelitian menunjukkan validitas materi ajar berkategori valid, kepraktisan materi ajar
berkategori sangat praktis, dan efektivitas materi ajar berkategori sedang.
Disimpulkan bahwa materi ajar fisika berorentasi kearifan lokal pada pokok bahasan
fluida layak digunakan dalam pembelajaran.

1. Pendahuluan
Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan, karena setiap manusia selalu ingin meningkatkan
kualitas hidupnya, terutama di dunia pendidikan dimana peran pengajar dituntut untuk mengubah peradaban
manusia. Salah satu prinsip pendidikan adalah sebuah proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang
berlangsung selamanya atau sepanjang hayat [1]. Pembelajaran bukan hanya sebatas kemampuan siswa
dalam menimbulkan kreativitas, tetapi juga aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kehidupan seharihari [2]. Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam/fenomena alam
yang terjadi di sekitar, fisika tidak hanya membahas fakta, rumus dan hukum saja tetapi juga mempelajari
tentang kehidupan dan kebudayaan di sekitar [3].
Membahas tentang fisika sama saja membahas tentang kehidupan di sekitar, dimana ilmu fisika juga
dapat diaplikasikan kedalam kehidupan, Pembelajaran yang berbasis kearifan lokal mampu
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mengembangkan karakter positif pada siswa, dan juga sangat efektif dalam meningkatkan aspek kognitif
siswa sehingga dapat meningkatkan karakter pada siswa [4].
Berdasarkan pengamatan di sekolah Madrasah Aliyah Darul Azhar kebanyakan guru hanya fokus pada
buku paket yang ada di sekolah, contoh soal yang ada di buku susah dipahami dikarenakan contoh yang ada
kurang dikaitkan dengan lingkungan setempat, sehingga siswa kurang termotivasi belajar fisika. Selama ini
setiap mengikuti pelajaran, siswa hanya mendapatkan buku paket yang dipinjamkan, tidak boleh dibawa
pulang oleh guru sehingga siswa kurang aktif selama pembelajaran dikarenakan siswa tidak membaca
materi dulu di rumah. Pembahasan yang ada di dalam buku ajar kurang dapat diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari siswa.
Budaya di setiap daerah memiliki perbedaan sesuai dengan daerahnya masing-masing, karena itulah sifat
budaya itu sendiri turun temurun dari generasi satu ke generasi lainnya[5]. Sehingga pembelajaran yang
akan diberikan ke siswa hendaknya menggunakan sebuah budaya yang sering siswa jalani, sehingga dapat
meningkatkan level berpikir lebih maju atau lebih baik dari pada diberikan materi saja ke siswa.
Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu budaya upacara bugis sebuah adat masyarakat
nelayan yang sering dikenal dengan, sebutan mappanretasi (pesta laut) dapat dikaitkan dengan fluida statis.
Untuk menghubungkan antara pelajaran dengan budaya yang ada di daerah kabupaten Tanah Bumbu maka
di perlukan sebuah alternatif, agar siswa dapat membaca atau pun mencari sumber informasi berupa media
cetak. Media cetak yang sudah di rancang secara khusus untuk memudahkan sisawa mendapatkan informasi
berupa materi ajar berbasis kearifan lokal mappanretasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa [6,7], melatih
karakter siswa [8]dan efektif dalam proses pembelajaran [9,10].
Pembelajaran fisika yang diintegrasikan dengan kearifan lokal akan menjadi lebih kontekstual sebagai
sumber belajar siswa [11]. Dari beberapa pennelitian yang sudah ada, belum ada bahan ajar yang dikaitkan
dengan Mappanretasi. Maka dilakukan penelitian pengembangan materi ajar fluida statis berorentasi
kearifan lokal mappanretasi. Tujuan penelitian secara umum adalah mendeskripsikan kelayakan materi ajar
fluida statis berorentasi kearifan lokal mappanretasi.
2. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan mengunakan model ADDIE. Penelitian dan
pengembangan ini mengembangkan materi ajar yang berbasis kearifan lokal. Desain penelitian
pengembangan mengunakan pre-experimental designs (non-design).
Subjek uji coba pada penelitian ini ialah siswa kelas X MA Darul Azhar Kab. Tanah Bumbu sebanyak
19 orang. Data diperoleh dari lembar validasi materi ajar, lembar keterlaksanaan RPP, dan tes hasil belajar.
Kriteria validitas materi ajar menunjukkan kesesuaian antara teori penyusunan dengan materi ajar yang
disusun. Valid tidaknya materi ajar ditentukan mengunakan persentase, hasil yang diperoleh disesuaikan
dengan kriteria validasi [12].Koefisien kesepakatan (KK) yang digunakan ialah koefisien reliabilitas (r)[13]
dan kriteria reliabilitas menggunakan kriteria [14]
Keterlaksanaan RPP ditentukan dengan presentasi hasil yang telah diberikan oleh pengamat, persamaan
yang digunakan dalam analisis kepraktisan. Kemudian dibandingkan dengan kriteria keterlaksanaan RPP
yang ditentukan. Kriteria keterlaksanaan RPP [12]. Efektivitas pembelajaran diukur dari tes hasil belajar
dengan melakukan pretest dan posttest, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa maka
dilakukan dengan menggunakan persamaan normalized gain (N-gain) [15].
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Validari materi ajar
Produk yang dikembangkan berupa materi ajar berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang digunakan
adalah kearifan lokal yang ada di daerah kabupaten Tanah Bumbu yaitu upacara adat mapanretasi. Materi
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ajar yang dikembangkan adalah materi fluida statis SMA kelas X. Berikut cover depan materi ajar dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Cover materi ajar berbasis kearifan lokal mapanrentasi
Hasil validasi Pengembangan materi ajar fluida statis berorentasi kearifan lokal mappanretasi terdiri atas
beberapa aspek diantaranya yaitu format , bahasa, isi, penyajian, pengitegrasian, dan manfaat, pada Tabel
1.
Tabel 1. Hasil validasi materi ajar
Aspek
Presentasi (%)
Kategori
Format
80,68
Valid
Bahasa
75,00
Valid
Isi
75,00
Valid
Penyajian
75,00
Valid
Pengintegrasian
81,25
Valid
Manfaat
75,00
Valid
Reliabilitas
88,00
Berdasarkan tabel 1 diperoleh bahwa validasi materi ajar yang di kembangkan berkatagori valit. Hal ini
menunjukkan bahwa materi ajar tersebut dapat digunakan pada tahap selanjutnya.
Validasi RPP terdiri dari 3 aspek diantaranya adalah format RPP, bahasa, dan isi RPP. Hasil validasi
RPP dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil validasi RPP
Aspek
Presentasi (%)
Kategori
Format RPP
85,00
Valid
Bahasa
75,00
Valid
Isi RPP
75,00
Valid
Reliabilitas
88,00
Berdasarkan tabel 2 diperoleh bahwa hasil validasri RPP valid, berarti RPP yang dikembangkan dapat
di gunakan pada tahap uji coba di kelas.
Validasi LKS terdiri dari 3 aspek yaitu format, bahasa, dan isi LKS. Hasil validasi LKS dapat dilihat
pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil validasi LKS
Aspek
Presentasi (%)
Kategori
Format
80,56
Valid
Bahasa
75,00
Valid
Isi LKS
75,00
Valid
Reliabilitas
84,00
Tabel 3 menunjukkan validasi LKS berkatagori valid. Hal ini berarti LKS yang dikembangkan pada
tahap uji coba.
Validasi THB ditinjau dari aspek konstruksi, hasil validasi THB dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil validasi THB
Aspek
Presentasi (%)
Kategori
Konstruksi
79,69
Valid
Reliabilitas
63,00
Tambel 4 menunjukkan bahwa validasi THB berkatagori valid. Artinya THB yang dikembangkan
dapat digunakan pada tahap selanjutnya. Secara keseluruhan hasil validasi materi ajar, RPP, LKS, dan THB
berkategori valid. Hal ini berarti materi ajar memiliki komponen yang lengkap dan sesuai dengan tujuan
materi ajar [16], serta materi ajar dapat digunakan tapi hanya perlu sedikit revisi [12]
3.2 Kepraktisan materi ajar
Kepraktisan materi ajar fluida dapat dilihat dari keterlaksanaan RPP, hasil keterlaksanaan RPP dapat
dilihat pada Tabel 5
Tabel 5 Hasil keterlaksanaan RPP
No.
Tahap
Pertemuan 1
Pertemuan 2
Pertemuan 3
Menyampaikan tujuan dan
1
100%
97%
100%
mempersiapkan siswa
2
Mendesmostrasikan pengetahuan
100%
100%
100%
3
Membimbing pelatihan
96%
100%
100%
Mengecek pemahaman dan
4
100%
100%
100%
memberikan umpan balik
Memberikan kesempatan untuk
5
100%
100%
100%
pelatihan lanjutan dan penerapan
Rata-rata persentase
99,2%
99,4%
100%
Kategori
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Berdasarkan Tabel 5 diperoleh rata-rata keterlaksanaan RPP tiap pertemuan berkatagori atau sangat
praktis. Hal ini berarti materi ajar yang dikembangkan dapat digunakan dengan mudah [17]. Hal ini
dikarenakan materi ajar yang dikembangkan sudah berkatagori valid sehingga layak digunakan pada tahap
uji coba di kelas[16].
3.3 Efektivitas Materi Ajar
Efektivitas materi ajar yang dikembangkan dilihat dari tes hasil belajar siswa[18]. Hasil yang diperoleh
dianalisis N-gain hasil efetivitas materi ajar yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Efektivitas materi ajar
Rata-rata pretest
Rata-rata prottest N-gain
23,62
49,26
46,50

Katagori
Sedang

Secara umum, hasil belajar siswa yang rendah berada pada level kognitif C4, yaitu memformulasikan
konsep atau prinsip fisika. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karna siswa belum terbiyasa
meformulasikan persamaan fisika, selama ini siswa terbiasa dengan rumus yang sudah jadi dan langsung di
pergunakan pada permasalahan yang sifatnya hitunagan. Hal seperti ini tentu saja memerlukan pengulangan
dan pembiyasaan, sehingga siswa tidak tepaku pada satu kondisi tertentu, namun juga bisa menerapkan
pemahaman untuk berbagai situasi yang di berikan [19]. Walaupun berdasarkan nilai rata-rata postest tidak
terlalu tinggi, namun efektivitas materi yang dikembangkan masih berkategori sedang. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar/ modul berbasis kearifan lokal dalam
meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik sehingga efektif digunakan dalam proses pembelajaran
[20,21].
4. Simpulan
Berdasarkan pada hasil pengembangan dan uji coba, maka diperoleh simpulan bahwa materi ajar fisika
berorientasi kearifan lokal pada pokok bahasa fluida layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di
tingkat sekolah menengah atas.
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Abstract. This research aims at describing the application and cadets’ response to Google
Classroom online lecture with the integration of Electronics Mind Mapping (EMM) and Concise
Learning Method (CLM) in the Applied Mechanics course. This research employs a descriptive
qualitative method with the research subject is Ship Machinery cadets who take Applied
Mechanics course in even Semester of Academic Year 2019/2020. The main instrument of this
research is the researcher himself and the supporting instruments are observation form and
cadets’ response questionnaires. The results of this study showed that: 1) Google Classroom
online lecture with the integration of CLM and EMM including preview, participate, process,
practice, and produce. 2) Cadets give positive responses to online lectures with CLM and EMM
integration of 75.96%.

1. Introduction
The national education system and its Law No. 20/2003 have a basic requirement because it must be
capable to guarantee equal education opportunity, upgrading quality also relevance, and efficiency of
education management to cope with local, national, and global challenges and demand [1, 2]. One of
the efforts to accomplish it is by performing a designed and continuous education reformation especially
in the learning process to achieve the goal [3]. Regulation of the Head of the Human Resources
Development Agency for Transportation PK.07/BPSDMP-2016 about Education Program Curriculum
and Formation Training and Competence Improvement in Shipping[4]. Practically, the goal set in the
curriculum cannot always be achieved. The frequent problem arisen is the educator’s unpreparedness in
the learning process. It results in the misconception of the curriculum[5]. Hence, the curriculum
implementation is not as it is, but only limited to the educator’s perception; in this case, is lecturers. It
shows that there is a disruption between the designated target and the goal [6]. There must be attention
to this issue due to the existence of a Diploma Degree in Ship Machinery which produces Engineer
Officer Class III as an education organization providing employers in ship machinery. It acquires a big
effort to achieve that goal.
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Based on previous research [7] and the initial observation in the Associate’s Program of Ship
Machinery in Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, there are some problems in the Applied Mechanics
course; cadets’ low response in the learning process, especially in the Applied Mechanics course. It
resulted in a low outcome. The predicted reason is the cadets’ less lesson mastery and their
impassiveness in noting important concepts. Furthermore, the current learning process tends to apply
the conventional learning process; a process initiated by an explanation including concept, exercise
samples, and exercises by the lecturer. Cadets are given the opportunities to question after the lecturer’s
explanation or before the lecturer explains the next material. Lecturer’s domination in the learning
process with the lecturing model, in which the lecturer as single party giving information with the cadets
as the listener, results in the inactive cadets and they are only dependent on the lecturer. As a result, this
teaching method must be reconsidered. Supported by Circular Letter No 36962/MPK.A/HK/2020 about
Corona Virus Disease 19 Dissemination Prevention in higher education, The Minister of Education and
Culture recommends substituting the in-class meeting with an online one[8].
Based on the above issue, it is demanded to run the effective and efficient learning process also
substantive online learning in which the cadets will experience and also being motivated. It will result
in their comprehension of the lesson. The learning process must be effective and efficient not only for
high ability cadets but also for the lower ability ones. CLM (Concise Learning Method) is a method that
complies with this demand[9]. CLM is an effective and efficient learning method with a visual approach,
flexible, substantive, and systematic through the cognitive, active, and constructive process with an
inquiry base [10]. CLM is applicable in higher education, easy to implement, and systematic[7, 8]. This
research integrated CLM with Electronics Mind Mapping (EMM). EMM is a student learning method
in which students create a concept network or graph describing relevance between concept and material
by an application [11]. In other words, Mind Mapping is created by an application. It is also stated by
Buzan that Mind Mapping is a visual representation of a concept and its relevance[12]. Mind mapping
techniques can be considered as an effective learning tool to improve learning achievement, student
activity, and learning results [12, 13, 14]. When the students create mind mapping, they can express
their ideas, relate the current studied topic with the previous one and also give a positive effect on the
development of students' thinking abilities[15, 16, 17].
EMM is expected to aid cadets to relate the concepts in the Applied Mechanics course to improve
their comprehension and memory. EMM and CLM integration is implemented in the third CLM stage
in which the cadets are required to process the information related to the course lesson by Electronic
Mind Mapping. While CLM is a visual mapping, the researchers integrated it with EMM in this research
since mind mapping in the learning process supports students’ achievement. The mind maps can be
used as a guide to teach, and chart a way through the concepts of research methods and may help to
produce more robust research[18]. Concise Learning Method and Electronics Mind Mapping integration
are applied in the online learning process and Google Classroom is its media. Google Classroom is an
internet-based server provided by Google which performs an e-learning system with a virtual base as elearning performed virtually on the internet[19]. Google Classroom utilization employs multiplatform;
computer and android. Hence, it facilitates the lecturer to properly and accurately manage the class and
explain the lesson[20]. Google Classroom is capable to cope with time and room limit also facilitates
the lecturer to evaluate every activity. Moreover, Google Classroom can also help in supervising activity
to solve the problems and create an effective and efficient learning outcome and also google classroom
showed to be friendly to the environment [21, 22]. Another study, states that the use of appropriate
technology can increase positive responses to students [23].
Based on that problem, the researchers are concerned to do research related to A Google Classroom
Online Lecture with the Integration of Concise Learning Method and Electronics Mind Mapping in
Applied Mechanics course. This research aims at describing the implementation and cadets’ response
towards online learning with the integration of the Concise Learning method (CLM) and Electronics
Mind Mapping (EMM) in the Applied Mechanics course.
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2. Method
This research is a descriptive one. It is research to acknowledge the existence of an independent variable,
either a single variable or more without constructing any comparison or relation to another variable aim
at depicting the situation and issue[24]. This method is by the purpose of this research; describing the
implementation of an online learning process using Google Classroom or Zoom Meeting with the
integration of Concise Learning Method and Electronics Mind Mapping in the Applied Mechanics
course and cadets’ response towards it. This research was done in one semester with the object of the
research was 26 cadets of the Ship Machinery department in even Semester Academic Year 2019/2020
who took the Applied Mechanics course. CLM was firstly developed by Toni Krasnic. Its levels include
preview, participate, process, practice, and produce[10].
Data collection in this research uses observation form and cadets’ response questionnaire. In this
research, observation form is used to gain information related to the execution of the online learning
process using google classroom with the integration of CLM and EMM as seen in table 1:
Table 1. Table of Specification
Level

Observed Aspects
Cadets firstly study by Google Classroom online learning and the
Preview
material is uploaded in Google Classroom
Cadets actively participate in the online Google Classroom online
Participate
learning.
Cadets process the information related to the lesson in the form of
Process
EMM
Practice
Cadets actively do the assignments
Produce
Cadets produce a new idea
Cadets’ response questionnaire is used to gain information about cadets’ opinions on the
implementation of online learning using google classroom and zoom meeting with the integration of emind mapping and concise learning method, cadets’ ability to comprehend the concept and require
cadets’ suggestion to the future improvement. Table of Specification can be seen in this following Table
2:
Table 2. Questionnaire Responses Cadets
No.
Observed Aspect
Cadets’ interest in Google Classroom online learning with the integration of CLM and
1
EMM
2
Cadets’ concept of comprehension ability
3
EMM utilization benefit in learning
4
EMM implementation and utilization ease
Data in this research is in the form of words (verbal) including the description of learning observation
result and cadets’ response questionnaire. Subsequently, data collected is analyzed using an interactive
model including data reduction, data presentation, and conclusion[25].
3. Result and Discussion
This research was done during one semester, even semester in the academic year of 2019/2020. During
one semester, cadets, and lecturers interact with each other online due to COVID 19 pandemic. The
whole observation result about the implementation of the online learning process using google
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classroom with the integration of CLM and EMM in the Applied Mechanics course conforms to CLM
levels.
3.1 The Implementation of Google Classroom Online Learning Process with the integration of Concise
Learning Method and Electronics Mind Mapping
In the first meeting, the lecturers explain the syllabus and learning contract by Zoom Meeting.
Subsequently, the module of Applied Mechanics will be uploaded. This meeting is the first level of
CLM; preview. It is the level in which the lecturer informs cadets about a lesson that will be studied in
the next meeting and give a pretest about Statistics. Cadets will be required to formally study about that
lesson. This level is done in the previous meeting. It aims at familiarizing the cadets about the lesson,
thus they will be prepared on online learning. It is also stated by Krasnic, “Preview level develops cadets’
mind about the information that will be discussed in the lecture process, produces participation,
motivation and comprehension improvement during the lecture[10].
In the second level of CLM, participate, the lecturer encourages cadets to actively engage during the
class, namely doing exercises as the main asset to comprehend cadets’ preparation in the learning
process. Subsequently, the assignment will be uploaded in Google Classroom.
The third CLM level is a process. It is a level in which cadets create EMM. They are required to
relate the previously studied concepts since those of Applied Mechanics in Ship Machinery are related
to each other. Those concepts are connected by creating EMM. It is also said by Brinkmann that mind
maps help to connect the new information to the existing one substantively[14]. As a result, cadets’
concept comprehension and mastery are outstanding. Furthermore, by creating a mind map, it will help
cadets to memorize the concepts in a long period. It is by Brinkmann’s research “mind map can be
utilized as a memory aid: thus the learning process can be accelerated, information can be memorized
faster and the received information can be durable” [14]. EMM trial is divided into three stages; the first
stage is creating EMM related to Statistics. In this stage, cadets test some suitable applications to EMM,
thus, the result is simple and cannot explain complex material. The second stage is creating EMM related
to Dynamics material and the last stage is creating EMM related to Hydrostatics and Hydrodynamics.

Figure 1. Sample of EMM created by cadets
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In these stages, cadets will be more prepared in using EMM applications. It is described in Figure 1.
The fourth CLM level, practice, cadets are required to frequently do the assignments. Most of those
assignments are taken from the module of Applied Mechanics uploaded on Google Classroom. The
lecturer’s method in encouraging cadets to actively doing assignments is by giving assignments at the
end of each online class. In this level, lecturers also remind the cadets to not only reading the exercise
with its provided solution and solve the same case but also they are required to apply it in a new case
especially that of previously developed. In this stage, the lecturer encourages cadets to do the
assignments. In the fifth level, produce, from a total of 26 cadets, there are only three cadets that can
produce new ideas. Cadets are required to critically think about new information, question, and problem.
As a result, there will be a new knowledge integrated with the previous one at this level. The lecturer is
required to encourage, motivate, and lead cadets to produce a new idea. It is also stated by Denman that
when students learn new information, they must be lead in managing it with the existing one, organize
information, and construct that knowledge as a part of their long-term memory [26].
3.2 Cadets’ response to the implementation of CLM integrated with EMM
Cadets’ response to the implementation of CLM integrated with EMM in the Applied Mechanics course
can be interpreted from cadets’ response questionnaires. Response questionnaires distributed to the
cadets are open questionnaires gaining data related to their response toward CLM and EMM integration
method. Based on the questionnaires, it is concluded that cadets give positive response toward CLM and
EMM integration in Applied Mechanics. From a total of 26 cadets, 84,62% are interested in Google
Classroom online learning with CLM and EMM integration, 73,08% cadets’ ability to comprehend
concepts are increasing, 65,38% cadets experience the ease of utilizing and creating EMM, 80,77%
cadets experience the advantage of EMM in the learning process. Overall average of 75.96% expressed
a positive response to A Google Classroom Online Lecture with the Integration of CLM and EMM. By
the implementation of integrated CLM and EMM, cadets give a positive response and are motivated to
study. It is by Lazuardini that students’ activity in EMM can motivate them to study and improve
creative thinking skills[26].
4. Conclusion
According to results and discussion, A Google Classroom Online Lecture with the Integration of
Concise Learning Method and Electronics Mind Mapping can be concluded as follows: 1) online lecture
utilizing Google Classroom with the integration of CLM and EMM including preview, participate,
process, practice, and produce. 2) Cadets give positive responses; 84.62% are interested in an online
lecture by Google Classroom with the integration of CLM and EMM, 73.08% cadets’ ability is
increasing after the lecturing process, 65.38% cadets experience the ease of utilizing and creating EMM,
80,77% cadets experience the advantage of EMM in the learning process, an overall average of 75.96%
give positive responses to A Google Classroom Online Lecture with the Integration of CLM and EMM.
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Abstract. The low student procedural skills of class X SMA Negeri 1 Daha Utara in learning
physics encourage researchers to conduct classroom action research. This study aims to
improve student procedural skills with problem solving method, which specifically aims to
describe: (1) the implementation of lesson plan, (2) student learning outcomes, (3) procedural
skills. The stage of this study follows the settings of class action research Kemmis and Mc
Taggart which consist of stages of planning, implementation, observation, and reflection. The
research subjects were students of class X MIA 4 totaling 31 people. The results showed that:
(1) the implementation of lesson plans during the learning process increased to 89.62%
compared to the first cycle of 87.42%; (2) procedural skills of students in the first cycle
included in the fairly skilled category while in cycle II it has increased and is included in the
skilled category; (3) the student learning outcomes in a classical manner have increased while
in the first cycle of 38.71% and in the second cycle of 54.84%. It can be concluded that using
problem solving methods can improve student procedural skills.

1. Pendahuluan
Pembelajaran fisika meliputi proses dan produk. Proses merupakan prosedur untuk menemukan
produk fisika. Berdasarkan hal tersebut strategi atau metode pembelajaran yang efektif dan efisien
adalah hal yang harus dipertimbangkan. Pembelajaran fisika berdasarkan kompetensi yang ingin
dicapai pada siswa sekolah menengah atas (SMA) dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2016,
menginginkan agar siswa mempunyai pengetahuan prosedural mulai dari tingkat teknis hingga
kompleks dan dapat mengaplikasikannya untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan uraian tersebut, harapan peneliti untuk siswa SMA yaitu agar siswa mampu memahami,
menerapkan, dan menganalisis serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik
untuk memecahkan masalah. Melalui proses ini, siswa akan mendapatkan pemahaman mendalam yang
akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
Namun pada kenyataannya, proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tidak semuanya sesuai
dengan harapan yang telah diuraikan diatas, termasuk di SMA Negeri 1 Daha Utara. Hal ini dapat
dilihat saat peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran fisika di kelas X MIA 4 di
SMAN 1 Daha Utara pada bulan April 2018. Guru melaksanakan pembelajaran fisika tanpa
menggunakan model tertentu yang menyebabkan pembelajaran tidak terencana dan terarah. Guru
melakukan pembelajaran dengan berdasar kepada buku pelajaran sementara siswa hanya
mendengarkan dan mencatat apa yang dituliskan guru di papan tulis. Hal ini menjadikan siswa
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menjadi pasif dan tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi para
siswa untuk menyalurkan serta mengembangkan kemampuan mereka.
Masalah yang diduga timbul dari kegiatan pembelajaran tersebut disebabkan oleh rendahnya
kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Persoalan fisika dapat
diselesaikan dengan mudah jika siswa memiliki keterampilan prosedural yang baik dalam
menyelesaikan soal-soal fisika. Berdasarkan tes tertulis yang diberikan peneliti kepada siswa sebagai
data awal, terlihat bahwa siswa masih kurang terampil, bahkan tidak terampil dalam melakukan
prosedur penyelesaian soal fisika dari materi yang sudah pernah diajarkan. Hasil perhitungan
keterampilan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, berdasarkan tahapan-tahapan
pemecahan masalah menunjukkan siswa kurang terampil dalam tahap merencanakan solusi dan
menjalankan rencana, yaitu dengan persentase sebesar 24,06% dan 38,91%. Selain itu, siswa juga
tidak terampil dalam tahap mendeskripsikan gejala fisika dan mengevaluasi solusi, yaitu dengan
persentase 0,93% dan 8,75%. Adapun persentase hasil perhitungan keterampilan prosedural siswa
dalam menyelesaikan soal tersebut secara keseluruhan yaitu sebesar 30,63% sehingga masih
dikategorikan kurang terampil.
Berdasarkan permasalahan di atas diperlukan solusi agar siswa mampu meningkatkan keterampilan
prosedural dalam penyelesaian soal-soal fisika. Untuk itu dalam proses pembelajaran guru perlu
menggunakan suatu model dan metode pembelajaran sehingga mengajar menjadi suatu rangkaian
kegiatan yang terencana dan memiliki tujuan. Adapun metode pembelajaran merupakan suatu cara
yang dilakukan pengajar pada siswa di kelasnya agar materi pelajaran bisa tersampaikan.
Karakteristik siswa kelas X SMAN 1 Daha Utara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam
menyelesaikan persoalan. Pada umumnya, siswa kurang memahami langkah-langkah penyelesaian
soal jika tidak dibimbing langsung oleh guru. Hal ini terlihat siswa mengerjakan soal latihan karena
siswa terbiasa hanya mengikuti apa yang dijeaskan oleh guru. Materi impuls dan momentum memiliki
kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu dapat menerapkan konsep momentum dan impuls, serta
hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menerapkan pada materi ini
membutuhkan pengetahuan konseptual mengenai model perhitungan, dan pengetahuan prosedural
mengenai teknik dan metode perhitungan. Model dan metode yang tepat untuk meningkatkan
keterampilan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika adalah model pengajaran
langsung (direct instructions) dengan metode pemecahan masalah (problem solving).
Model pengajaran langsung memang dirancang secara khusus agar guru dapat melatihkan
keterampilan prosedural kepada siswa, baik kompleks maupun sederhana dan diajarkan secara
bertahap-tahap. Model ini disertai dengan metode problem solving akan menjadi solusi agar hasil
belajar siswa dapat meningkat. Hal ini karena metode problem solving pendekatannya menekankan
pada kegiatan pemecahan masalah secara kelompok dan individu. Menggunakan model pengajaran
langsung pada proses pembelajaran akan memberi kesempatan dan waktu belajar yang sama bagi
setiap siswa, sehingga siswa bisa memaksimalkan kemampuannya dan tentunya akan meningkatkan
ketuntasaan belajarnya [1].
Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah metode pengajaran yang membuat
peserta didik terlatih untuk mengatasi berbagai persoalan baik pribadi atau kelompok, yang bisa
diselesaikan sendiri atau bersama-sama [2]. Langkah-langkah dalam pembelajaran problem solving
menurut Heller ada 5, yaitu: (1) visualisasi masalah, (2) mendeskripsikan gejala fisika, (3)
merencanakan solusi, (4) menjalankan rencana, dan (5) mengevaluasi solusi (Heller, 2010).
Pembelajaran ini dimulai dengan pemberian masalah, kemudian siswa berlatih mengenali masalah
yang terjadi, menggambarkan hubungan masalah tersebut dengan materi yang dipelajari,
merencanakan solusinya, lalu mendapatkan jawaban.
Metode problem solving Heller ini tentunya memiliki banyak kelebihan untuk membantu siswa
meningkatkan keterampilan proseduralnya, yaitu dapat melatih dan membiasakan para siswa untuk
menghadapi serta memecahkan masalah secara terampil sehingga siswa akan menjadi lebih aktif di
kelas. Metode ini juga akan mengembangkan kemampuan berfikir siswa mulai dari memvisualisasi
masalah, deskripsi fisika, merencanakan solusi, menjalankan renana, sampai mengevaluasi jawaban
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yang diperoleh. Metode problem solving Heller tepat digunakan untuk melatihkan keterampilan
prosedural siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Metode ini akan membuat proses
pembelajaran fisika di kelas X MIA 4 menjadi terencana dan terarah sehingga potensi siswa juga dapat
dikembangkan secara optimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan cara meningkatkan keterampilan prosedural
siswa kelas X SMA Negeri 1 Daha Utara dengan metode problem solving Heller. Secara khusus tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran guru,
keterampilan prosedural, dan hasil belajar siswa selama pembelajaran dengan metode problem solving
Heller pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Daha Utara.
2. Metode
Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model PTK Kemmis dan Mc
Taggart. Pada model ini terdapat suatu siklus yang terdiri atas empat komponen, meliputi: (1)
perencanaan, (2) aksi/tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi.
Pelaksanaan penelitian ini yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018 pada saat bulan
Januari 2018 sampai dengan Mei 2018. Subjek penelitian yaitu siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 1
Daha Utara tahun ajaran 2017/2018 yaitu sebanyak 31 orang. Dimana terdapat 19 orang siswa
perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Objek penelitian yaitu keterampilan prosedural siswa dan
pokok bahasannya adalah impuls dan momentum.
Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain tes, observasi langsung dan tidak langsung.
Tes bertujuan untuk mengukur peningkatan keterampilan prosedural dan hasil belajar siswa pada
materi impuls dan momentum. Tes dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap akhir siklus berupa tes hasil
belajar untuk mengukur seberapa besar peningkatan keterampilan prosedural maupun ketuntasan
belajar siswa terhadap materi ajar selama penggunaan metode problem solving. Observasi langsung
digunakan untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaan RPP yang dilaksanakan oleh guru
sedangkan observasi tidak langsung digunakan untuk memperoleh data mengenai keterampilan
prosedural siswa pada LKPD dan THB.
Keterlaksanaan RPP ditentukan melalui proses pengamatan dari pengamat dengan memberi tanda
(√) pada kolom keterlaksanaan (ya atau tidak). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
deskriptif kuantitatif melalui teknik persentase. Adapun persentase keterlaksanaan RPP kemudian
akan dikategorikan berdasarkan kriteria pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Kriteria Keterlaksanaan RPP [3]
No Persentase Kriteria
1
0 – 20
Sangat tidak baik
2
21 – 40
Kurang baik
3
41 – 60
Cukup baik
4
61 – 80
Baik
5
81- 100
Sangat baik
Hasil pengamatan keterlaksanaan RPP dikatakan reliabel jika reliabilitasnya di atas 0,40 atau
kriteria sedang. Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas RPP menggunakan rumus Alpha
Cronbach.
Tabel 2 Kriteria Analisis Keterampilan Prosedural [3]
No

Persentase

Kriteria

1

0 – 20

2
3
4
5

21 – 40
41 – 60
61 – 80
81- 100

Sangat
tidak
terampil
Tidak terampil
Cukup terampil
Terampil
Sangat terampil
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Hasil pengamatan keterampilan prosedural dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian
dikategorikan berdasarkan kriteria seperti Tabel 2 di atas. Keterampilan prosedural siswa untuk
menyelesaikan soal-soal fisika diamati selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan tahapantahapan problem solving Heller [4].
Tes hasil belajar berfungsi untuk mengukur pemahaman konsep siswa setelah menyelesaikan
pembelajaran sehingga mampu mengukur tingkat ketuntasan belajar siswa, berupa nilai yang diperoleh
dari pelaksanaan evaluasi. Ketuntasan individu untuk mata pelajaran fisika dikatakan tercapai apabila
nilai siswa ≥70. Ini sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Adapun secara klasikal,
ketuntasan yang ditetapkan minimal 70%.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Keterlaksanaan RPP
Hasil pengamatan keterlaksanaan RPP dengan metode problem solving Heller siklus I pertemuan
pertama dan kedua dapat dilihat pada Tabel 3.

Aspek yang dinilai
Pendahuluan
Fase 1
Kegiatan Inti
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Penutup
Persentase
Keterlaksanaan (%)
Reliabilitas

Tabel 3 Keterlaksanaan RPP Siklus I
Pertemuan 1
Pertemuan 2
Persentase
Persentase
Kriteria
Fase (%)
Fase (%)
100
Sangat Baik
91,07
92,19
Sangat Baik
84,38
100
Sangat Baik
100
81,25
Sangat Baik
59,38
50
Cukup Baik
100
83,33
Sangat Baik
83,33

Kategori
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Cukup Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

87,26

Sangat Baik

83,02

Sangat Baik

0,46

Reliabilitas
Sedang

0,65

Reliabilitas
Sedang

Pengamatan keterlaksanaan RPP pada siklus I pertemuan 1 memperoleh kategori sangat baik yang
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, langkah-langkah yang tertera pada RPP dilaksanakan dengan
baik. Namun, terdapat fase 5 yang mendapat kategori cukup baik. Ketika jam pelajaran hampir
berakhir, siswa masih mengerjakan soal latihan lanjutan sehingga membuat guru terpaksa meminta
siswa untuk mengerjakan pelatihan lanjutan dirumah. Hal ini disebabkan guru masih mengalami
masalah pada pengelolaan waktu. Kurangnya waktu untuk menyelesaikan soal inilah yang membuat
keterampilan prosedural siswa pada tes hasil belajar siklus I masih belum terampil.
Teori belajar koneksionisme yang dikembangkan oleh Thorndike bahwa belajar merupakan
peristiwa terbentuknya hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya [5]. Hubungan antara
stimulus dan respon akan menjadi kuat karena latihan dan akan menjadi lemah karena kurang latihan.
Dalam hal ini latihan mengerjakan soal-soal merupakan stimulus bagi siswa tersebut, dan
keterampilan prosedural siswa adalah respons. Salah satu hukum belajar yang dikemukakan Thorndike
yaitu hukum latihan (law of exercise). Berdasarkan hukum ini, hubungan antara stimulus dan respons
semakin kuat ketika latihan dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang. Semakin sering melatihkan
soal-soal fisika kepada siswa, semakin baik penguasaan siswa terhadap keterampilan proseduralnya.
Oleh karenanya, alokasi waktu yang digunakan untuk harus lebih lama agar siswa bisa terampil dalam
melaksanakan penyelesaian soal.
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Tabel 4 Keterlaksanaan RPP Siklus II
Pertemuan 1
Pertemuan 2
Persentase
Kategori
Persentase

Kategori

92,86%

Sangat Baik

89,29%

Sangat Baik

96,88%
100%
62,50%
100%
87,5%

Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

92,19%
100%
84,38%
100%
95,83%

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

88,21%

Sangat Baik

90,09%

Sangat Baik

0,69

Sedang

0,46

Sedang

Keterlaksanaan RPP pada pertemuan 2 di siklus I juga berkategori sangat baik. Namun
keterlaksanaan RPP pada fase 4 di pertemuan 2 siklus I berkategori cukup baik. Penyebabnya masih
sama yaitu pengelolaan waktu yang kurang baik. Oleh karena itu untuk pertemuan selanjutnya di
siklus II guru akan berusaha mengoptimalkan waktu belajar agar bisa selesai tepat waktu dan siswa
dapat memahami materi yang disampaikan. Salah satu aspek penting kegiatan pembelajaran adalah
alokasi waktu. Agar rencana pembelajaran yang disusun dapat terlaksana dengan optimal, guru harus
melakukan analisis terhadap alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran tersebut. Hal ini
akan dijadikan sebagai rencana perbaikan pada pembelajaran di siklus II selanjutnya.
Keterlaksanaan RPP pada pertemuan pertama siklus II persentase secara keseluruhan 88,21%
mencapai kriteria sangat baik, yang menunjukkan keterlaksanaan RPP sudah mencapai indikator
keberhasilan. Begitu pula pada pertemuan kedua, keterlaksanaan RPP secara keseluruhan 90,09%
mencapai kriteria sangat baik dan mencapai indikator keberhasilan. Peneliti sudah dapat mengatasi
penggunaan alokasi waktu, baik saat mengajar maupun saat memberikan bimbingan pelatihan. Peserta
didik pada siklus II ini juga sudah terbiasa dengan langkah-langkah probem solving Heller. RPP yang
dibuat guru mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dengan perencanaan
yang matang dan memberikan pedoman agar pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang
direncanakan sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai [6].
Keberhasilan keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran juga dipengaruhi pada perlakuan
guru saat proses belajar mengajar. Guru harus bisa mengelola kelas dengan membuat keadaan belajar
didalamnya berjalan secara optimal agar tujuan pembelajaran tercapai [7]. Kegiatan pembelajaran
menggunakan model pengajaran langsung dan keterlaksanaan RPP sudah dapat terlaksana sesuai
langkah–langkah dalam RPP yang beracuan pada sintaks model pembelajaran. Keberhasilan dalam
menggunakan langkah-langkah sesuai dengan model pembelajarannya ini nantinya akan
meningkatkan keterampilan prosedural dan hasil belajar siswa sebagaimana pendapat yang
mengemukakan bahwa model pengajaran langsung terfokus pada suatu tujuan pembelajaran agar bisa
melatih keterampilan prosedural peserta didik dalam pembelajaran fisika [8].
3.2. Keterampilan Prosedural
Keterampilan prosedural yang diamati adalah skor yang diperoleh dari tes hasil belajar (THB) siswa
berdasarkan kemampuan visualisasi masalah, deskripsi fisika, merencanakan solusi, melaksanakan
rencana, dan evaluasi solusi. untuk melihat apakah siswa sudah menguasai keterampilan prosedural
peneliti melihat dari Tes Hasil Belajar (THB) yang dikerjakan oleh siswa dan dapat dilihat pada Tabel
5 berikut.
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Tabel 5 Keterampilan Prosedural
Siklus I
Rata –
Kriteria
rata
84,97
Sangat Terampil
27,42
Kurang Terampil

Siklus II
Rata –
Kriteria
rata
83,93
Sangat Terampil
64,52
Terampil

25,81

Kurang Terampil

72,04

Terampil

76,51
25,81
48,10

Sangat Terampil
Kurang Terampil
Cukup Terampil

82,72
72,94
75,23

Sangat Terampil
Terampil
Terampil

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan keterampilan prosedural dari
berkategori cukup terampil pada siklus I menjadi berkategori terampil pada siklus II. Hal ini
menunjukkan bahwa pada siklus II indikator ketuntasan telah tercapai. Berdasarkan keterangan
tersebut maka dapat dikatakan bahwa metode problem solving dapat meningkatkan keterampilan
prosedural siswa.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan proses pembelajaran fisika di kelas X MIA 4 telah
terorganisir dan terarah. Siswa mulai bisa aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Terlihat
pada siklus I dimana siswa masih selalu bertanya kepada guru tetapi pada siklus berikutnya peserta
didik sudah terbiasa mengerjakan soal pemecahan masalah dengan tepat dan hanya beberapa peserta
didik yang masih perlu diberikan bimbingan khusus. Hal ini yang sejalan dengan harapan yang
diinginkan untuk proses pembelajaran saat ini agar siswa bisa memahami dan menerapkan
pengetahuan proseduralnya dalam penyelesaian soal-soal fisika.
Selain karena metode problem solving, peningkatan keterampilan prosedural ini juga didukung oleh
model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pengajaran langsung. Menurut Arends [9], model
pembelajaran langsung dibuat untuk membantu proses belajar siswa khususnya yang berhubungan
dengan pengetahuan prosedural yang terstruktur baik yang diajarkan secara bertahap, satu persatu.
Menggunakan model pengajaran langsung siswa bisa mempelajari materi pelajaran beserta
penyelesaian soalnya secara langsung dari penjelasan atau demonstrasi guru sehingga keterampilan
proseduralnya bisa dicapai [10]. Penelitian yang yang relavan memperoleh hasil bahwa metode
problem solving dapat digunakan untuk mendukung model pengajaran langsung Proses pembelajaran
sesuatu yang sistematis dan terpola [11]. Meningkatnya keterampilan prosedural dengan menggunakan
model pembelajaran langsung juga pernah dilakukan dengan judul “Meningkatkan Keterampilan
Prosedural Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 31 Banjarmasin Melalui Model Pengajaran Langsung
pada Pembelajaran IPA Fisika“. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan model
pengajaran langsung akan membuat keterampilan prosedural siswa meningkat [12].
Keterlaksanaan RPP yang baik dan keterampilan prosedural siswa yang meningkat disetiap
siklusnya berdampak pada meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II.
Ketuntasan hasil belajar siswa adalah tercapainya indikator yang diukur berdasarkan tes hasil belajar
(THB). Pada siklus I sebanyak 12 siswa dari 31 siswa kelas X MIA 4 SMAN 1 Daha Utara mencapai
ketuntasan dengan standar KKM sebesar ≥70. Persentase ketuntasan pada siklus I adalah sebesar
38,71% sehingga belum memenuhi ketuntasan klasikalnya. Sedangkan pada siklus II terdapat 23
siswa dari 31 siswa telah mencapai ketuntasan. Persentase ketuntasan pada siklus II adalah sebesar
74,19% dan telah memenuhi ketuntasan klasikal yaitu ≥70%. Persentase ketuntasan hasil belajar dari
siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 35,48%.
Metode problem solving efektif dapat meningkatkan keterampilan prosedural siswa. Peningkatan
keterampilan prosedural membantu siswa dalam penyelesaian soal-soal fisika yang tentunya juga
meningkatkan hasil belajar siswa. Selain penggunaan metode problem solving yang digunakan,
penggunaan model pengajaran langsung juga yang memengaruhi meningkatnya hasil belajar siswa.
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Peningkatan keterampilan prosedural, dikarenakan telah diterapkannya model pengajaran langsung
dengan metode problem solving [13]. Melalui model dan metode tersebut, siswa dapat berlatih untuk
melakukan pemecahan masalah pada soal fisika. Selain itu pengajaran langsung juga telah teruji secara
empiris melalui penelitian yang menemukan bahwa pengajaran langsung dapat meningkatkan hasil
belajar siswa yaitu sebesar 59,09% pada siklus I menjadi 95,45% pada siklus II [14].
Metode pembelajaran adalah gabungan konsep mengajar dan konsep belajar yang keduanya
melibatkan siswa, materi, tujuan, prosedur, dan media yang digunakan pada saat pembelajaran [15].
Ini berarti, metode berfungsi mewujudkan rencana pembelajaran yang dibuat. Berdasarkan hal
tersebut, dalam merencanakan kegiatan pembelajaran metode mempunyai peran yang penting sebagai
penentu berhasil tidaknya suatu rencana pembelajaran. Dalam hal ini, metode problem solving berhasil
meningkatkan keterampilan prosedural siswa, yang implikasinya terhadap meningkatnya hasil belajar
siswa. Hasil penelitian relavan disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pengajaran langsung
dengan metode problem solving secara efektif telah meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII D
SMP Negeri 13 Banjarmasin pada pokok bahasan gerak lurus dan terkategori efektif [16]. Harapan
untuk mewujudkan pembelajaran yang terencana dan terarah juga sudah terlaksana dengan
menggunakan metode ini. Siswa juga menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam setiap langkah-langkah
pembelajaran.
4. Simpulan
Keterlaksanaan RPP pada siklus II meningkat menjadi 89,62% di bandingkan siklus I sebesar 87,42%.
Keterampilan prosedural siswa selama pembelajaran dengan metode problem solving pada siklus I
berkategori cukup terampil sedangkan pada siklus II telah meningkat dan berkategori terampil.
Ketuntasan hasil belajar siswa juga meningkat yaitu pada siklus I sebesar 38,71% (tidak mencapai
ketuntasan klasikal), dan pada siklus II sebesar 74,19%.
Cara yang digunakan antara lain menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa dengan
memotivasi sekaligus menggali pengetahuan awal siswa; mendemonstrasikan pengetahuan dan
keterampilan dengan menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan contoh soal lalu
mendemonstrasikan prosedur penyelesaian soal sesuai metode problem solving Heller yang terdiri dari
visualisasi masalah, deskripsi fisika, merencanakan solusi, menjalankan rencana, dan evaluasi solusi;
membimbing pelatihan awal untuk siswa dengan meminta siswa untuk mengerjakan soal yang ada di
LKPD sesuai tahapan-tahapan problem solving yang benar; mengecek pemahaman dan memberikan
umpan balik dengan meminta salah satu siswa untuk maju kedepan mengerjakan soal dan memberikan
kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapinya kemudian guru mengecek hasil jawaban siswa;
memberikan pelatihan lanjutan berupa soal pemantapan, dengan perhatian khusus pada penerapan
yang lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari.
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motivasi dan hasil belajar siswa pada materi ajar fluida statis
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Abstract. The low motivation and learning outcomes of students of eleventh MIPA 2 class of
SMAN 11 Banjarmasin on learning physics are caused by experiencing difficulties in learning
physics because the method used is not in accordance with the characteristics of teaching
material. Therefore, Class Action Research was conducted using the Hopkins model consisting
of two cycles with two meetings cycle. This study aims to improve the motivation and learning
outcomes of students of eleventh MIPA 2 class on the subject of fluida statis through direct
teaching models. The specific purpose of this study is to describe the implementation of the
lesson plan with direct teaching models, improve learning outcomes, and student motivation to
learn physics. The subjects of this study were 35 students. Data collection techniques were
obtained through observation, questionnaires, observation sheets, and tests. Data were analyzed
descriptively qualitative and quantitative. The results showed: (1) the implementation of lesson
plans in the first cycle were categorized as good and the second cycle was classified as very
good, (2) increased students motivation through the aspects of attention, relevance, confidence
and satisfaction. in the first cycle there is a fairly good category aspects namely relevance and
confidence, in the second cycle aspects of relevance, confidence and satisfaction are very good
categories. (3) an increase in the percentage of completeness of student learning outcomes
classically in the first cycle 37.14% (incomplete) and the second cycle 77.14% (complete). It
was concluded that by applying the direct teaching model on fluida status teaching materials
can improve student learning outcomes and motivation towards learning physics by the teacher
optimizing the explanation of the material being studied and conducting experiments that make
students more excited in learning physics.

1. Pendahuluan
Kebijakan tentang pengembangan kurikulum 2013 yang bertemakan; menghasilkan insan Indonesia
yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan.
Pendidikan menengah dan dasar menjelaskan mutu pembelajaran yang ada disekolah berkembang
dengan menggunakan model pembelajaran yang mengacu ppada standar proses.
Hasil wawancara dan hasil perhitungan angket observasi dengan guru mata pelajaran fisika dan
peserta didik di SMA Negeri 11 Banjarmasin di dapatkan keterangan bahwa hasil ketuntasan belajar
peserta didik masih ada berada dibawah KKM, peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar
mengajar cenderung banyak merasa bosan, peserta didik juga masih kurang berperan aktif dalam
proses kegiatan belajar mengajar, mereka cenderug malas atau kurang fokus meyimak penjelasan
pembelajaran guru, pesimis ketika mengalami kesulitan dalam belajar fisika. Berdasarkan hal tersebut
rendahnya hasil belajar secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar
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peserta didik dan kurangnya semangat juang peserta didik untuk belajar. Adapun dalam proses
pembelajaran guru juga sering kali langsung memulai proses kegiatan pembelajaran tanpa
mempersiapkan peserta didik terlebih dahulu. Selain itu juga, guru lebih banyak menggunakan metode
ceramah murni dan memberikan tugas tanpaa mengecek pemahaman peserta didik dan tidak
memberikan umpan balik.
Berdasarkan hasil nilai ulangan semester genap pada tahun ajaran 2018/2019 berada dibawah
Kriteria Ketuntasan Minimal sekolah sebesar 70, dari jumlah 35 orang peserta didik, yaitu terdapat
62,9% tidak tuntas, sedangkan peserta didik yang tuntas secara individual sebesar 37,1% peserta didik.
Berdasarkan hasil nilai peserta didik yang belum memenuhi KKM secara klasikal belum dinyatakan
tuntas.
Hasil angket Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) yang sudah di sebarkan pada
tanggal 10 september 2018 di kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 11 Banjarmasin, di peroleh informasi
dengan nilai rata-rata pada tiap-tiap aspek sudah berkategori cukup baik pada aspek attention (2,80),
relevance (2,52) , confidence (2,75), dan satisfaction (2,66). Hal tersebut telah meningkatkan motivasi
peserta didik dalam proses pembelajaran, maka dari itu di butuhkan model pembelajaran yang mampu
menarik minat peserta didik untuk lebiih memperhatikan pembelajaran yang akan diajarkan, solusi
yang ditawarkan adalah pembelajaran dengan menggunnakan model pengajaran langsung.
Model pengajaran langsung dirancang dengan spesifik untuk meningkatkan pembelajaran
pengetahuan faktual yang struktur dengan baik, yang dapat diajarkan secara langkah-demi-langkah
dan dimaksudkan untuk membantu peserta didik menguasai pengetahuan deklaratif dan prosedural
yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai keterampilan sederhaa maupun komplek [1].
Keunggulan pengajaran langsung adalah merupakan pembelajaran yang efisien [2]. karena peserta
didik dapat dilatihkan memahami pengetahuan deklaratif dan prosedural. Pembelajaran melalui model
pengajaran langsung memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik [3].
Hal ini membuktikan bahwa melalui model pengajaran langsung dapat meningkatkan motivasi dan
hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan uraian di atas diperlukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan motivasi dan
ketuntasan hasil belajar peserta didik baik secara individual ataupun secara klasik, dengan
mengembangkan penerapan model pengajaran langsung, peserta didik tertarik mengikuti setiap
pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan adanya motivasi awal pada pembelajaran yang
berlangsung, sehingga guru memberikan suatu masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik
secara mandiri dalam proses pembelajaran.
2. Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model yang digunakan
adalah model Hopskin. Berkaitan dengan rendahnya hasil belajar dan motivasi peserta didik pada mata
pelajaran fisika dengan menerapkan model pengajaran langsung yang berada pada kelas XI MIPA 2
SMAN 11 Banjarmasin.
2.1. Plan (perencanaan)
Perencanaan awal yang dilakukan sebelum guru memulai kegiatan pembelajaran yaitu: (1) Membuat
RPP pembelajaran dengan model pengajaran langsung dalam 2 siklus (1 siklus dilakukan 2
pertemuan). (2) Menyusun LKPD, Materi ajar, dan THB. (3) Menyusun lembar pengamatan
keterlaksanaan RPP model pengajaran langsung. (4) Menyusun angket motivasi belajar peserta didik
dengan menggunakan model pengajaran langsung dalam aspek Attention, Relevance, Confidence, and
Satisfaction (ARCS).
2.2. Action (tindakan) dan Observation (observasi)
Selama melakukann penelitian Tindakan kelas ini dilakukan observasi oleh observerr (guru mitra atau
teman sejawat) tentangg keterlaksanaan RPP dan pengelolan pembelajaran guru, dokumentasi
kegiatan selama proses pembelajaran, kemudian setelah materi selesai dIberikan tes untuk mengukur
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hasil belajar. Di akhir pertemuan, untuk melihat bagaimana tanggapan peserta didik tentang proses
pembelajran dengan model pengajaran langsung peserta didik diharapkan mengisi lembar kuisoner
angket motivasi belajar.
2.3. Reflective (refleksi)
Setelah itu untuk mencapai tujuan akhir dilakukan tindakan terhadap ketercapaian sebuah tujuan yaitu
berupa refleksi. Sesuia dengan hasil refleksi tersebut, kekeliruan yang telah dilakukan saat
pembelajaran tersebut akan menjadi peertimbangan pada siklus pertemuan selanjutnya.
Subjek pada penelitian ini yaitu peserta didik pada kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 11 Banjarmasin
semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 36 orang peserta didik. Dalam penelitiaan ini teknik
pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, tes, dan angket atau kuesioner. Teknik observasi
dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan oleh
guru dan memotivasi peserta didik. Observer adalam teman sejawat dan guru pengajar di SMA Negeri
11 Banjarmasin. Tes dilakukan untuk mengetahui peningkatan ketuntasan hasil belajar peserta didik
setelah diterapkannya model pengajaran langsung. Angket atau kuesioner dilakukan untuk mengetahui
peningkatan motivasi belajar peserta didik setelah diterapkan model pengajaran langsung terhadap
pembelajaran fisika.
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif (dijelaskan maknanya
atau kriteria penilaian) dan deskkriptif kuantitatif (dalam bentuk angka).
Pengamatan keterlaksanaan RPP yang dilakukan pengamat kemudian diperoleh persentase dan
kategori keterlaksanaannya sesuai dengan Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Kriteria keterlaksanaan RPP
No
Skor
Kriteria
1
X ≥ 3,2
SB
2
2,4 < X ≤ 3,2
B
3
1,6 < X ≤ 2,4
C
4
0,8 < X ≤ 1,6
K
5
X < 0,8
SK
Keterangan: SB= Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; K= Kurang; SK= Sangat Kurang
Angket motivasi ini di analisis menggunakan model ARCS (Attention, Relevance Confidence,
Satisfaction ). Pada penelitian ini, jumlah pernyataan pada angket motivasi adalah 24 pertanyaan.
Penggolongannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

No.
1.
2.
3.
4

Tabel 2 Penggolongan angket motivasi berdasarkan aspek
Angket Motivasi
Aspek
Nomor pernyataan Nomor pernyataan
positif
negatif
Attention
1, 2, 3
4, 5, 6
Relevance
7, 8, 9
10, 11, 12
Confidence
13, 14, 15
16, 17, 18
Satisfaction
19, 20, 21
22, 23, 24

Rekap skor yang diberikan peserta didik terhadap pernyataan-pernyataan dalam angket motivasi
peserta didik dibuat dengan ketuntasan sebagai berikut: (1) untuk pernyataan dengan kriteria positif,
sesuai dengan skala Likert: Sangat tidak setuju = 1; Tidak setuju = 2; Ragu-ragu = 3; Setuju = 4; dan
Sangat setuju = 5, (2) untuk pernyataan dengan kriteria negatif, sesuai dengan skala Likert: Sangat
setuju = 1; Setuju = 2; Ragu-ragu = 3; Tidak setuju = 4; dan Sangat tidak setuju = 5, (3) menghitung
skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negative tiap aspek, kemudian menentukan kriterianya
berdasarkan skor rata-rata yang tertera pada Tabel di bawah sebagai berikut:
Tabel 3 Kriteria penilaian motivasi
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No Interval
Kategori
1
X > 3,40
SB
2
2,80 < X ≤ 3,40
B
3
2,20 < X ≤ 2,80
C
4
1,60 < X ≤ 2,20
KB
5
X ≤ 1,60
TB
Keterangan: SB= Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; KB= Kurang Baik; TB= Tidak Baik
3. Hasil
Hasil observasi dari siklus I dan II terhadap keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran model
pengajaran langsung disajikan pada Tabel 4.

Aspek yang diamati

Tabel 4 Keterlaksanaan RPP siklus I
Pertemuan 1
Rata-rata
Kriteria
dan mempersiapkan
2,25
CB

Menyampaikan tujuan
peserta didik
Mendemonstrasikan
pengetahuan
dan
keterampilan
Membimbing pelatihan
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan
balik
Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan
dan penerapan
Reliabilitas
Keterlaksanaan

Pertemuan 2
Rata-rata Kriteria
2,50

B

2,63

B

3,13

B

2,36

CB

3,14

B

2,17

CB

2,67

B

3,00

B

3,50

B

0,97
61%

ST

0,98
74%

ST

Keterangan : B = Baik; CB = Cukup Baik; ST = Sangat Tinggi
Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa pada siklus I hampir terlaksana dengan baik. Proses
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pengajaran langsung ini mencakup 30 aspek
dimana semua aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik, dan walaupun pada keterlaksanaan setiap
fase masih ada mencapai kriteria cukup baik. Adapun pada fase pendahuluan peneliti yang bertindak
sebagai guru memiliki beberapa kekurangan. Meskipun demikian, observer menilai bahwa alokasi
waktu dan penguasaan kelas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu ada tahapan
dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan waktunya terlalu lama terutama pada saat peserta
didik melaksanakan percobaan. Sehingga pada saat waktu pembelajaran berakhir ada beberapa
langkah yang belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkann
bbahwa ketercapaiann indikator keberhasilan penelitian padaa keterlaksanaann RPP minimal
berkriteria baik.
Hasil belajar peserta didik yang di peroleh berdasarkan tes hasil belajar pada siklus I, didapat
bahwa hanya 13 peserta didik dari 35 peserta didik yang memenuhi KKM 70 sedangkan 22 peserta
didik masih mendapatkan nilai dibawah KKM. Ketuntasan klasikal pada siklus I hanya mencapai
37,14%. Sehingga dapat dinyatakan belum tuntas secara klasikal karena presentase kentuntasan
klasikal minimal 70%. Banyak peserta didik yang tidak tuntas sebagian besar gagal mengerjakan soal
nomer 1, 2, dan 5 hal ini dikarenakan lemahnya daya ingat peserta didik, serta peserta didik masih
kurang menguasai materi pelajaran dan masih kurang menguasai rumus-rumus yang digunakan.
Motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran fisika dengan model pengajaran langsung
pada siklus I, yang diukur dengan menggunakan angket model ARCS. Hasil rubrik angket motivasi
belajar yang sudah dibagikan kepada peserta didik dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5 Motivasi siswa terhadap pembelajaran siklus I
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Aspek Motivasi

Penelitian
Rerata
3,18
2,77
2,75
3,39

Kategori
1
Attention
B
2
Relevance
CB
3
Confidence
CB
4
Satisfaction
B
Keterangan : B = Baik; CB = Cukup Baik;
Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap indikator, motivasi belajar peserta didik berada
pada kondisi baik. Namun dapat diketahui bahwa peserta didik pada setiap kondisi relevance dan
confidence berkategori cukup baik karena masih ada peserta didik yang kurang dalam informasi materi
pembelajaran dan poin-poin pembelajaran sulit dipahami sehingga upaya yang peserta didik lakukan
kurang memperoleh penghargaan dalam pembelajaran, baik berupa nilai komentar dan sebagainya.
Oleh sebab itu, hasil motivasiiibelajar pesertaaadidik terhadap pembelajaran pada siklus I hampir
mendekati ketercapaianmmmindikator keberhasilan.n
Hasil pengamatan keterlaksanaan RPP model pengajaran langsung berdasarkan rubrik penilaian
keterlaksanaan RPP padamsiklus II dapat dilihattdalam Tabel 6.

Aspek yang diamati

Tabel 6 Keterlaksanaan RPP siklus II
Pertemuan 1
Rata-rata
Kriteria
dan mempersiapkan
2,90
B

Menyampaikan tujuan
peserta didik
Mendemonstrasikan
pengetahuan
dan
keterampilan
Membimbing pelatihan
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan
balik
Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan
dan penerapan
Reliabilitas
Keterlaksanaan

Pertemuan 2
Rata-rata Kriteria
3,40

SB

3,25

B

3,50

SB

3,00

B

3,36

SB

3,00

B

3,33

SB

3,25

B

3,50

SB

0,94
77,0%

ST

0,98
78%

ST

Keterangan : B = Baik; SB = Sangat Baik; ST = Sangat Tinggi
Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan secara umum terlihat bahwa proses pembelajaran yang
dijalankan pada siklus II telah tercapai denga baik. Penerapan pembelajaran menggunakan model
pengajaran langsung ini mencakup 30 aspek dimana semua aspek tersebut sudah terlaksana dengan
baik dan sudah hamper mencapai indikator keberhasilan. Pada keterlaksanaan setiap fase pembelajaran
telah terlaksana dan mencapai kriteria sangat baik. Diperoleh simpulan bahwa telah tercapai indikator
keberhasilan penelitian pada keterlaksanaan RPP minimal berkriteria baik. Tindakan yang dilakukan
peneliti pada pertemuan kedua adalah berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan
keterlaksanaan RPP yang telah diperoleh pada pertemuan pertama siklus II.
Berdasarkan tes hasil belajar pada siklus II, didapat bahwa 27 peserta didik dari 35 peserta didik
yang memenuhi KKM sedangkan 8 peserta didik masih mendapatkan nilai dibawah KKM. Ketuntasan
klasikal pada siklus II mencapai 77,14%. Sehingga dapat dikatakan tuntas secara klasikal karena
presentase kentuntasan klasikal minimal 70%. Peserta didik yang belum tuntas dikarenakan masih
kurang menguasai materi pelajaran dan masih kurang menguasai rumus-rumus yang digunakan
kesulitan, serta kurangnya perhatian peserta didik terhadap penjelasan guru. Ketuntasan hasil belajar
peserta didik secara klasikal dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7 Hasil ketuntasan belajar secara klasikal

No

Siklus

Persentase
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Siklus I
Siklus II

37,14%
77,14%

Motivasi belajar peserta didik yang diukur menggunakan angket model ARCS terhadap
pembelajaran fisika dengan menggunakan model pengajaran langsung pada siklus II. Hasil angket
motivasi belajar yang dibagikan kepada peserta didik dapat dilihat pada Tabel 8
Tabel 8 Motivasi siswa terhadap pembelajaran siklus II
Penelitian
No.
Aspek
Rerata
Kategori
1.
Attention
3,19
B
2.
Relevance
3,55
SB
3.
Confidence
3,47
SB
4
Satisfaction
3,68
SB
Keterangan : B = Baik; SB = Sangat Baik
Berdasaran Tabel 8 menunjukkan bahwa motivasi belajar yang diukur dengan angket motivasi
model ARCS mengalami peningkatan dengan kategori sangat baik, hanya bagian attention saja yang
mendapat kategori baik. Pada siklus I dapat diketahui bahwa dari pembelajaran yang dijelaskan guru
saat mengajar sudah dapat menarik perhatian peserta didik, isi pembelajaran materi sesuai dengan
minat peserta didik, materi diajarkan sudah dimengerti peserta didik, mengerjakan tes dengan baik dan
peserta didik merasa puas dengan hasil nilai yang diperoleh. Dengan demikian dari siklus I,
permasalah yang bnayak dialami peserta didik dalam mengerjakan soal-soal yang di anggap sulit oleh
peserta didik namun sudah hampir mencapai indikator keberhasilan. Adapun perbandingan motivasi
belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Perbandingan motivasi belajar peserta didik rerata pada siklus I dan siklus II
Siklus
Attention
Relevance
Confidence
Satisfaction
Skor
Kategori Skor
Kategori Skor
Kategori Skor
Kategori
I
3,18
B
2,77
CB
2,75
CB
3,39
B
II
3,19
B
3,55
SB
3,47
SB
3,68
SB
Keterangan : B = Baik; SB = Sangat Baik; CB = Cukup Baik
4. Pembahasan
Keterlaksanaan RPP dengaan model pengajaran langsung sudah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini
terlihat dari persentase keterlaksanaan RPP yang meningkat pada setiap siklus namun masih belum
mencapai 100%. Meskipun keterlaksanan RPP telah terlaksana dengan sangan baik, namun masih ada
beberapa langkah yang belum terlaksana pada proses pembelajaran berlangsung. Padaa Sikluss I
pertemuann pertamaa secaraa keseluruhan keterlaksanaann RPP menunjukkan bahwa masih ada
beberapa aspek berkategori cukup baik. Pada fase 1 kegiatan pendahuluan yaitu menyampaikan tujuan
dan mempersiapkan pesertaa didik, diperoleh skor rata-rata hanya sebesar 2,25 berkategori cukup
baik, karena pada saat pertemuan pertama ada aspek yang tidak terlaksana yaitu; guru mempersiapkan
peserta didik untuk belajar, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Penelitian menerapkan model pengajaran langsung dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
peserta didik terhadap pembelajaran fisika hal ini sesuai dengan yang diungkapkan penelitian yang
relavan bahwa dengan penggunaan model pengajaran langsung dapat menekankan pada penguasaan
konsep dan perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif [4].
Hasill belajarr pesertaa didik yang diambil dari instrument tes hasil belajar pada setiap akhir siklus
proses pembelajaran baik produk maupun proses yang menentukan tingkat dari tercapaianya atau
tuntasnya hasil belajar peserta didik. Hasil perhitungan THB peserta didik pada akhir siklus I
diperoleh nilai ketuntasan secara klasikal senilai 37,14% yang mana hanya terdapat 13 peserta didik
yang mampu tuntas dengan nilai ≥ 70. Hasil THB peserta didik siklus I dapat dinyatakan belum
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tuntas dan belum mencapai indikator keberhasilan penelitian secara klasikal minimal 70%. Adapun
yang menyebabkan ketuntasan klasikal belum tercapai adalah karena lebih dari sebagian peserta didik
tidak bisa menjawab soal yang berkategori analisis (C4).
Hasillperhitungan TTHB ppeserta didikkmenghasilkannnketuntasann hasil belajar secara klasikal
pada siklus II mengalami perubahan menjadi 77,14% dari sebelumnya yang bernilai 37,14% dengan
peserta didik 27 orang yang tuntas dan hanya 8 peserta didik yang tidak tuntas. Padaasiklus II THB
meningkat dari siklussI dan memenuhi ketuntasannsecarakklasikal yaitu mencapai 77,14% dengan
ketuntasan klasikal minimal yakni 70,%. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa setelah diterapkan
pengajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara klasikal dari siklus I dan
siklis II.
Model pengajaran langsung dengan topik fluida statis dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar peserta didik [5,6]. Hal tersebut dikarenakan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan
persoalan fisika yang sudah hampir meningkat. Itu terlihat dari hampir seluruh peserta didik di kelas
tidak kesulitan dalam mengerjakan soal.
Motivasi belajar pesertaa didik merupakan salah satuu penentu keberhasilann belajar. Motivasi
yang memegang peran penting dalam kegiatan belajar, diperlukan dorongan untuk melakukan kegiatan
belajar, makin tepat motivasi yang diberikan, maka akan semakin berhasil pula pelajaran yang
didapatkan, hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi [7].
Motivasi ini ditekankan pada indikator yaitu attention, relevance, confidence dan satisfaction yang
diamati dengan menggunakan rubrik angket motivasi. Pada siklus I menunjukkan bahwa motivasi
belajar peserta didik pada indikator attention dan satisfaction berkategori baik, dan untuk indikator
relevance cukup baik serta confidence cukup baik.
Hasil angket motivasi pada siklus II diperoleh indikator attention, relevance, satisfaction,
confidence berkategori baik dan sangat baik. Adanya peningkatan motivasi pada tiap siklus
disebabkan meningkatnya motivasi pada prose belajar peserta didik di karenakan peserta didik mulai
memahami ddan tertarik dengan materi pembelajaran yang disampaikan guru, serta lebih memaknai
pembelajaran yang dismaikan oleh guru yang dimana hasilnya peserta didik menjadi lebih tertarik
serta meningktakan motivasi peserta didik.
Berdasarkan penelitian yang relavan (peningkatan motivasi dapat dilihat dengan membandingkan
data pengisian angket antara sebelum dan sesudah saat melakukan pembelajaran [8,9]. Peserta didik
merasa lebih termotivasi dengan adanya hal menarik pada saat awal pembelajaran, materi
pembelajaran serta cara menyusun informasi pada lembar kerja peserta didik yang dapat membantu
peserta didik memusatkan perhatian terhadap pembelajaran.
5. Simpulan
Hasil penelitian dann analisis dapat disimpulkann dengann menerapan mmodel pengajaran langsungg
pada materi ajar fluida statis di kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 11 Banjarmasin telah meningkatkan
motivasi dan hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran fisika dengan cara guru
mengoptimalkan penjelasan materi yang dipelajari serta melakukan percobaan yang membuat peserta
didik lebih bersemangat dalam pembelajaran fisika. Temuanmmyang diperoleh dari hasil
penelitiannnadalah sebagai berikut: (1) Keterlaksanaan RPP dengan penerapan model pengajaran
langsung mengalami peningkatan, yaitu dari rata-rata siklus I sebesar 2,76 (berkategori baik) dan
persentase keterlaksanaan sebesar 68,6% menjadi rata-rata sebesar 3,25 (berkategori sangat baik) dan
persentase keterlaksanaan sebesar 81,3% pada siklus II. (2) Pada siklus II mengalami peningkatan
dibanding pada siklus I yang nilai ketuntasannya sebesar 37,14% menjadi sebesar 77,14% pada siklus
II, pada saat menerapkan model pengajaran langsung. (3) Motivasi belajar peserta didik pada siklus I
berdasarkan indikator ARCS masih pada kategori cukup baik (relevance dan confidence) dan baik
(attention dan confidence), setelah proses refleksi dilakukan mengalami peningkatan sehingga hanya
pada indikator attention yang berkategori biak, sedangkan 3 indikator lain berkategori sangat baik
pada siklus II dengan menerapkan model pengajaran langsung, sehingga indikator sudah tercapai
ketuntasannya dengan berkategori baik.
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Cara yang digunakan antara lain menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik dengan
memotivasi sekaligus menggali pengetahuan awal peserta didik; pada fase mendemonstrasikan
pengetahuan dan keterampilan yang tertera pada aspek keterlaksanaan RPP dengan menyampaikan
materi pembelajaran dan memberikan contoh soal lalu mendemondtrasikan prosedur penyelesaian
soal; membimbing pelatihan awal untuk peserta didik dengan meminta peserta didik untuk
mengerjakan soal yang ada di LKPD; serta menggali pemahaman peserta didik dan memberikan
umpan balik dengan meminta salah satu peserta didik untuk maju ke depan mengerjakan soal dan
memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menanggapinya; memberikan pelatihan
lanjutan berupa soal pemantapan, dengan perhatian khusus pada penerapan yang lebih kompleks
dalam kehidupan sehari-hari.
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Abstract. The study aims to understand the level of concept understanding and the occurrence
of conception on the student's understanding. This type of research is descriptive research. Data
collection instruments use a written test problem, to see the understanding and misconception
of the student who is equipped with a six-scale belief. The data analysis technique is
quantitative using the certainity of response index. The result of this study is: (1) the level of
understanding of students' concepts is only 31%. (2) the student's misconception rate is 48%.
Based on the findings found in research it will require effort to increase understanding of
students' concepts and attempt to overcome students' conception on the topic of particle
dynamics.

1. Pendahuluan
Fisika bukan hanya ilmu yang mengedepankan proses matematis tetapi menghubungkan antara konsep
yang dikuasai dan penerapan [1]. Pentingnya pemahaman terhadap suatu konsep sangat dibutuhkan
dalam peroses pemecahan masalah fisika. Objek yang menjadi permasalahan dalam ilmu fisika
berkaitan dengan gejala alam. Kajian ilmu fisika terdiri atas hubungan antara peristiwa yang menjadi
suatu fakta, teori, konsep, prinsip dan hukum [2].
Pemahaman konsep merupakan suatu proses berpikir untuk menangkap makna pada fenomena
tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama [3]. Pemahaman
konsep fisika merupakan kemampuan menangkap dan menguasai lebih dari beberapa kenyataan yang
mempunyai hubungan dengan perngertian tertentu [4]. Penguasaan konsep fisika yang baik bisa
memudahkan siswa menyelesaikan masalah sehingga dapat menggiring siswa untuk menyelesaika
persoalan fisika [5].
Pada kenyataannya selama ini praktek pembelajaran fisika di sekolah menengah belum
mengindikasikan pemahaman konsep yang baik. Miskonsepsi yang terjadi dalam pemahaman siswa
mencakup semua bidang materi fisika [6]. Miskonsepsi diartikan sebagai kesalahan pemahaman yang
timbul akibat dari hasil pembelajaran yang baru saja disampaikan, namun berlawanan dengan
konsepsi-konsepsi ilmiah dikemukakan para fisikawan [7].
Kesalahan konsepsi atau miskonsepsi terindikasikan dari hasil jawaban siswa yang masih sering
kali keliru dalam menjelaskan berbagai fenomena fisis [5]. Hal ini akibat dari ketidak cakapan siswa
menstimulus pemahaman yang sejalan dengan masalah yang diterima [8].
Salah satu materi fisika yang dipelajari siswa SMA/MA adalah dinamika partikel. Kompetensi
dasar yang akan dicapai materi ini mempersyaratkan peserta didik mampu memahami diagram bebas
gaya dan Hukum Newton [9]. Sebagai prinsip dasar dinamika Hukum Newton perlu dikuasai siswa
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untuk memecahkan permasalahan. Dinamika partikel merupakan salah satu materi yang membuat
peserta didik mengalami miskonsepsi karena tingkat kesulitan tinggi dan mempunyai bentuk soal yang
cukup banyak [10].
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dalam mengenali gaya pada materi hukum Newton
siswa mengalami kesulitan dan permasalahan [11]. Beberapa indikasi terjadinya miskonspsi pada diri
siswa antara lain: (1) Gaya berat pada benda selalu sama dengan gaya normalnya. (2) Gaya aksi dan
gaya reaksi bekerja pada benda yang sama, (3) Massa benda sama dengan berat benda, (4) Benda yang
memiliki massanya besar maka gaya yang dihasilkan besar pula [12].
Tanpa disadari kesalah pahaman konsep ini akan terus berkembang dalam diri siswa, sehingga
siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan fisika. Hakikat tujuan pembelajaran
fisika sebenarnya untuk membimbing pemahaman siswa menguasai konsep, perisip, hukum dan teori
sehingga siswa dapat memecahkan masalah dan mengaitkanya dalam kehidupan sehari-hari [13].
Mustari (2015) menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar adalah terjadinya
miskonsepsi pada pemahaman siswa, kurang terampilnya siswa menghitung, dan siswa beranggapan
bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit [14]. Penelitian yang relavan mengatakan hasil belajar siswa
rendah merupakan akibat dari siswa mengalami miskonsepsi [15].
Identifikasi miskonsepsi bisa dengan menggunakan berbagai teknik [16] antara lain: diagnostik tes
melalui tes tertulis dan memberi alasan, interview klinis, dan penyajian peta konsep [17]. Pada Tes
diagnostik dalam bentuk soal pilihan ganda dapat mengunakan Certainity Of Response Index (CRI)
untuk mengetahui
beda antara siswa yang kekurangan pengetahuan dan yang mengalami miskonsepsi. Pada CRI
Untuk mengetahui kemampuan yang terbentuk dengan baik dalam diri siswa, mereka diminta
menyatakan derajat kepastian yang dia miliki untuk menentukan jawaban dari suatu pertanyaan soal
terhadap konsep-konsep, atau hukum-hukum [18]. Dengan demikian miskonsepsi dapat terungkap
secara pasti.
Berdasarkan penelitian yang relavan, pemahaman konsep siswa masih relatif rendah, dilihat dari
hasil penelitian untuk pemahaman konsep sebesar 25%, miskonsepsi 28,56%, serta tidak mengetahui
konsep 46,44% [12]. Penelitian relavan lainnya juga menyatakan bahwa pemahaman konsep siswa
SMA kelas XI IPA dikategorikan sedang, dilihat dari persentase hasil pemahaman konsep siswa yang
diatas 30% yakni sebesar 39,1% [19].
Demi meningkatkan mutu pembelajaran fisika, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Studi
Pemahaman Konsep Siswa SMA pada Topik Dinamika”. Tujuan penulis pada penelitian ini untuk
memberikan saran kepada guru fisika mengenai miskonsepsi yang dialami para siswa. Diharapkan
dengan saran ini para guru fisika terpacu agar selalu membimbing siswa agar tidak mengalami
miskonsepsi terhadap konsep dan hukum fisika.
2. Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh ilustrasi nyata situasi siswa yang
berhubungan pada tingkatan miskonsepsi, ragam pola miskonsepsi, sebab-sebab miskonsepsi pada
konsep gaya dan gerak pada hukum-hukum Newton. Dalam penelitian ini, tidak ada tindakan yang
diterapkan untuk siswa. Pengambilan data dipilih langsung l sampel tiap sekolah.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah SMA pada salah satu kecamatan di Kota
Banjarmasin pada semester ganjil tahun ajaran 2019. Jumlah populasi yaitu 2 sekolah. Sampel dalam
penelitian ini yaitu dua SMA Negeri pada semester ganjil tahun ajaran 2019. Sampel yang digunakan
yaitu masing-masing dua kelas dari tiap sekolah. Kelas XI MIPA 1 dan XI MIPA 3 pada sekolah
pertama dan kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 pada sekolah kedua. Total sampel sekitar 134 siswa.
Instrumen yang dipakai pada penelitian ini berupa tes dengan soal pilihan ganda berjumlah 15 bulir
soal bertema konsep gerak dan gaya. Soal dirancang berasaskan kisi-kisi bahan ajar dan indikator
miskonsepsi berkenaan pada sub bahan ajar yang biasa dialami pada siswa.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data pemahaman konsep berupa soal
pilihan ganda yang dilengkapi dengan CRI dalam menggunakan konsep-konsep untuk menyelesaikan
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soal tes tersebut siswa diminta agar memilih tingkat keyakinan. Dengan seperti ini akan
memperlihatkan terjadinya miskonsepsi atau tidak pada materi tersebut.
Teknik analisis data yang digunakan adalah tes diagnostik terhadap penguasan konsep siswa dalam
bentuk pilihan ganda, kemudian CRI digunakan supaya memperlihatkan perbedaan antara siswa yang
mengalami miskonsepsi dan yang kekurangan pengetahuan. Dalam CRI pada tiap butir soal mereka
menggunakan pengetahuan, konsep, atau hukum kemudian siswa diminta menyatakan derajat
kepastian. Berikut merupakan enam skala CRI: 0 sebagai jawaban yang seluruhnya hasil tebakan; 1
sebagai jawaban yang hampir sebagai tebakan; 2 sebagai jawaban yang tidak yakin; 3 sebagai jawaban
yakin; 4 sebagai jawaban hampir pasti; 5 sebagai jawaban pasti [20].
3. Hasil dan Pembahasan
Setelah tes tertulis dilakukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada jawaban responden, lalu hasil
tersebut disuaikan dengan tabel interpretasi hasil kombinasi jawaban dan CRI [21,22].
Perolehan persentase pemahaman dan miskonsepsi untuk setiap sekolah berdasarkan hasil
perhitungan disajikan pada tabel 1.
Tabel 1 Persentase Paham Konsep dan Miskonsepsi siswa
Nama Sekolah

Persentase
Konsep

Sekolah pertama
Sekolah kedua

25%
37%

Paham Persentase
Miskonsepsi
52%
44%

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Pemahaman Konsep dan Miskonsepsi untuk Seluruh Soal pada
Sekolah Pertama
Paham
No Soal
Persentase
Miskonsepsi
Persentase
Konsep
1
3
4%
50
70%
2
0
0%
60
85%
3
21
30%
32
45%
4
53
75%
11
15%
5
10
14%
41
58%
6
6
8%
46
65%
7
10
14%
40
56%
8
18
25%
33
46%
9
24
34%
31
44%
10
18
25%
35
49%
11
15
21%
41
58%
12
12
17%
38
54%
13
25
35%
40
56%
14
24
34%
30
42%
15
27
38%
25
35%
Berdasarkan tabel 2 bahwa hasil tes tertulis tentang konsep dinamika gerak dan gaya pada sekolah
pertama diperoleh bahwa pemahaman responden tentang konsep tersebut kurang. Disebut kurang
karena ada topik tertentu dengan persentase pemahaman 0% dan persentase pemahaman tertinggi
hanya mencapai 75%. Ketika ditinjau dari persentase miskonsepsi tertinggi mencapai 85% sedangkan
miskonsepsi terendah sebesar 15%. Berikut contoh jawaban siswa yang sesuai dengan data tersebut.
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Gambar 1 hasil jawaban siswa
Tabel 3 Jumlah dan Persentase Pemahaman Konsep dan Miskonsepsi untuk Seluruh Soal pada
Sekolah Kedua
Paham
No Soal
Persentase
Miskonsepsi
Persentase
Konsep
1
15
24%
35
56%
2
0
0%
54
86%
3
10
16%
38
60%
4
54
86%
1
2%
5
34
54%
22
35%
6
25
40%
30
48%
7
16
25%
30
48%
8
15
24%
28
44%
9
29
46%
25
40%
10
17
27%
17
27%
11
18
29%
39
62%
12
10
16%
38
60%
13
31
49%
21
33%
14
51
81%
3
5%
15
22
35%
36
57%
Sebagaimana tabel 3 hasil tes tertulis pada sekolah kedua dapat dilihat bahwa pemahaman
partisipan tentang konsep masih berkategori kurang. Ini disebabkan adanya materi berada pada
persentase pemahaman 0% dan persentase pemahaman tertinggi mencapai 86%. Ketika ditinjau dari
persentase miskonsepsi tertinggi mencapai 86% dan miskonsepsi terendah sebesar 2%. Berikut contoh
jawaban siswa yang sesuai dengan data tersebut:

Gambar 2 hasil jawaban siswa
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Tabel 4 Persentase Paham Konsep Berdasarkan Sub Topik pada Sekolah Pertama
Jumlah
No. Topik
Paham Konsep
Persentase
Siswa
21
1
Gaya dan Gerak Benda
74
52%
53
3
0
2
Resultan Gaya
42
15%
24
15
10
Berat, Gaya Gravitasi,Gaya 6
3
44
15%
Normal
10
18
18
12
4
Hukum Newton
57
20%
25
2
Gerak Benda Pada Bidang
5
24
24
34%
Miring
Berdasarkan tabel 4 kategori pemahaman konsep tinggi pada siswa Sekolah pertama yaitu topik
gaya dan gerak benda dengan persentase sebesar 52% dan kategori pemahaman konsep rendah yaitu
topik resultan gaya dengan persentase sebesar 15%.
Tabel 5 Persentase Paham Konsep Berdasarkan Sub Topik pada Sekolah Kedua
No.
Topik
Soal
Miskonsepsi Jumlah Siswa
Persentase
3
4
1
2
9
11
5
6
7
8
10
12
13
15

10
54
15
0
29
18
34
25
16
15
17
18
31
22

Benda
Bidang 14

51

1

Gaya dan Gerak
Benda

2

Resultan Gaya

3

Berat,
Gaya
Gravitasi,Gaya
Normal

4

Hukum Newton

5

Gerak
Pada
Miring

59

64

51%

62

25%

90

36%

88

35%

51

81%
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Sedangkan pada tabel 5 kategori pemahaman konsep tinggi pada siswa sekolah kedua yaitu topik
gerak benda pada bidang miring dengan persentase sebesar 81% dan kategori pemahaman konsep
rendah yaitu topik resultan gaya dengan persentase sebesar 25%
Tabel 6 Persentase Miskonsepsi Berdasarkan Sub Topik pada Sekolah Pertama
Jumlah
No. Topik
Miskonsepsi
Persentase
Siswa
32
1
Gaya dan Gerak Benda
43
30%
11
50
60
2
Resultan Gaya
182
64%
31
41
41
Berat,
Gaya
Gravitasi,Gaya 46
3
160
56%
Normal
40
33
35
38
4
Hukum Newton
138
49%
40
25
5
Gerak Benda Pada Bidang Miring 30
30
42%
Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa topik resultan gaya pada sekolah pertama termasuk
kategori miskonsepsi tinggi dengan persentase sebesar 64% dan kategori miskonsepsi rendah yaitu
topik gaya dan gerak benda dengan persentase sebesar 30%.

No.

Tabel 7 Persentase Miskonsepsi Berdasarkan Sub Topik pada Sekolah kedua
Topik
Soal
Miskonsepsi Jumlah Siswa
Persentase

1

Gaya dan Gerak
Benda

2

Resultan Gaya

3

Berat,
Gaya
Gravitasi,Gaya
Normal

4

Hukum Newton

3
4
1
2
9
11
5
6
7
8
10
12
13
15

38
1
35
54
25
39
22
30
30
28
17
38
21
36

60

39

31%

153

61%

110

44%

112

44%
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Miskonsepsi

Jumlah Siswa

Persentase

3

3

5%

Sedangkan pada tabel 7 kategori pemahaman konsep tinggi pada siswa sekolah kedua yaitu topik
resultan gaya dengan persentase sebesar 61% dan kategori miskonsepsi rendah yaitu topik gerak
benda pada bidang miring dengan persentase sebesar 5%.
Keberagaman Miskonsepsi yang dialami siswa, terlihat pada proses belajar dan pola berpikir siswa.
Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran fisika di sekolah belum menunjang siswa agar memahami
konsep dinamika gerak dan gaya dalam hukum Newton.
Pertama, siswa hanya tau isi hukum I, II dan III Newton. Sehingga siswa tidak mampu
menerapkan konsep saat diuji dengan soal yang lebih kompleks. Hal ini karena siswa hanya didikte
supaya tau konsep-konsep, tanpa memahami konsep-konsep tersebut. Hal ini ditunjukan dari hasil
jawaban siswa dalam menjawab soal nomor 3 berikut ini:

Gambar 3 hasil jawaban siswa
Salah satu elemen penting dalam materi fisika gaya dan interaksinya adalah Hukum Newton,
sehingga pemahaman konsep menjadi perhatian utama untuk dikembangkan dan dipahami oleh siswa
[23].
Kedua, berkaitan dengan konsep-konsep pokok bahasan dinamika gerak dan gaya para siswa belum
mengusai perbedaan konsep gaya, kecepatan, dan percepatan, momentum. Hal ini berakibat pada
kesalah pemahaman siswa yang berpikir bahwa gaya berbanding lurus dengan kecepatan bukan
dengan percepatan, dan menggabungkan penggunaan konsep-konsep itu. Berikut hasil jawaban siswa
pada soal nomor 9:

Gambar 4 hasil jawaban siswa
Gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan percepatan benda tersebut dan
berbanding terbalik dengan massa benda yang di kenai gaya itu [12]. Ketiga, para siswa berpikir jika
tidak terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda maka benda akan memperlambat geraknya.
Berikut hasil jawaban siswa pada soal nomor 10:
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Gambar 5 hasil jawaban siswa
Kelima, para siswa selalu mengasosiasikan gaya dengan gerakan. Hanya benda yang bergerak yang
mengerjakan gaya, atau suatu benda mengalami gaya apabila bertumbukan dengan benda lain. Berikut
hasil jawaban siswa pada soal nomor 4:

Gambar 6 hasil jawaban siswa
Keenam, penerapan gaya aksi-reaksi belum mampu dikuasai para siswa pada kasus gerak benda
yang didorong. Siswa berpikir makin halus gaya yang bekerja pada suatu benda, maka gaya aksi
semakin lebih kecil daripada gaya reaksi, meskipun benda yang dikenai gaya tidak bergerak. Hal ini
bisa dilihat pada hasil jawaban siswa dalam menjawab soal nomor 15 berikut ini:

Gambar 7 hasil jawaban siswa
Perkembangan Konstruksi pengetahuan siswa sangat dipegaruhi oleh beberapa faktor seperti materi
pelajaran yang disampaikan guru, teman-teman satu kelas dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini
juga tidak lepas dari peran dirinya sendiri dalam membangun pemahamanya. Kemungkinan
miskonsepsi terjadi apabila siswa medapatkan perbedaan antara informasi pelajaran dan pengalaman
pribadinya dengan pengertian ilmiah [17].
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Hal-hal penyebab terjadinya miskonsepsi yaitu: siswa, guru, buku teks, konteks, dan cara mengajar
yang digunakan guru di kelas [6]. Sebab-sebab miskonsepsi terjadi sebenarya memeiliki keterkaitan
satu denga laninya. Guru merupakan faktor mendasar dalam pemahaman konsep kepada siswa. Dalam
hal ini kemahiran seorang guru sangat diperlukan untuk memahami konsep sains dengan baik supaya
para siswa memiliki pemahaman yang baik pula [24].
Hasil studi ini dapat menjadi refleksi terhadap kualitas proses pembelajaran yang berkaitan dengan
konsep-konsep fisika. Ada baiknya pembelajaran fisika di sekolah lebih menekankan pada
pengetahuan konseptual, tidak hanya fokus pada kuantitatif [25]. Memperbaiki miskonsepsi bukanlah
pekerjaan yang mudah, sebab konsepsi seperti ini bersifat stabil yang bertahan dalam ranah kognitif
siswa dan menjadi penghambat sehingga perlu dicarikan cara pemecahannya [26].
4. Simpulan
Tingkat pemahaman konsep siswa pada dua sampel SMA Negeri pada salah satu kecamatan di kota
Banjarmasin tahun ajaran 2019 pada topik dinamika partikel berkategori kurang karena persentase
pemahaman konsep hanya mencapai 31%. Tingkat miskonsepsi siswa pada dua sampel SMA Negeri
tersebut termasuk tinggi karena persentase miskonsepsi mencapai 48%.
Sebagai saran berdasarkan temuan dalam penelitian, bahwa perlu dilakukan adanya peningkatkan
pemahaman siswa dan usaha dalam menangani miskonsepsi siswa mengenai konsep dinamika
partikel. Berdasarkan penyebab miskonsepsi salah satu solusi agar mengurangi miskonsepsi sehingga
dapat meningkatkan pemahaman adalah dengan melatih siswa untuk memahami dan menerapkan
konsep, hukum dan prinsip pada persoalan fisika, mempelajari materi ajar secara teliti serta
menerangkan perbedaan istilah yang digunakan. Upaya agar mengetahui sebab–sebab terjadinya
miskonsepsi perlu diadakan penelitian lebih mendalam, sehingga ada tindakan yang bisa diterapkan
pada siswa.
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Tanaman herbal cocor bebek (kalanchoe pinnata (lam.) pers.)
sebagai kompres dingin untuk menurunkan demam: sebuah
tinjauan
Muhammad Ismi Rezani, Dina Safira, Khalidah, Arif Sholahuddin,
Rizki Nur Analita
Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
ismirezani29@gmail.com
Abstract. Fever is one of the diseases that are still widely found in the community, especially
in children and toddlers. Handling fever can be done through traditional or modern medicine.
Traditional medicine is still being frequently applied to minimize the use of drugs made from
synthetic chemicals. The high biodiversity in Indonesia is one of the reasons why traditional
treatment is still widely used to relieve fever, one of the ways is by utilizing Air Plants
(Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.). Air Plants leaves are part of the plant that has potential as
anti-tumor, anti-inflammatory, hypo-allergenic, and insecticide. This article is aimed to review
the resulting effects caused by the use of Air Plants leaves in reducing fever. Data collection
techniques were carried out by referring to some of the research and literature related to the use
of Air Plants. The writing was based on four stages narrative review method, which were:
designing review, reviewing, analyzing, and writing. From the study conducted, there was
obtained that Air Plants leaves have the potential to be hydrogels cold compress that effective
and practical as traditional medicine. The following article results can be used as a literature for
further research in testing the effectiveness and practicality of Air Plants leaves hydrogel cold
compress in reducing fever.

1. Pendahuluan
Demam pada anak merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para praktisi pediatri.
Demam merupakan tanda adanya kenaikan set-point di hipotalamus akibat infeksi atau adanya
ketidakseimbangan antara produksi panas tubuh dan pengeluaran panas tersebut[1]. Penanganan
demam pada anak umumnya dilakukan secara tradisional, seperti dipijat atau kompres hangat
menggunakan campuran bawang merah dan minyak, seperti minyak goreng atau minyak kelapa[2] .
Penanganan lain yaitu dengan cara mengonsumsi obat-obatan kimia modern (sintetis), tetapi
penggunaan metode tersebut untuk menurunkan demam tidak dianjurkan karena penggunaan obat
kimia sintetis memiliki kelemahan dapat menyebabkan efek samping yang berlebihan. Kecuali dalam
kasus hipertermia di mana suhu tubuh meningkat di atas batas normal[3]. Selain memanfaatkan
campuran bawang merah dan minyak goreng/kelapa, terdapat pula bahan lain yang lebih aman
digunakan dan mudah diperoleh, yaitu dengan menggunakan daun cocor bebek (Kalanchoe pinnata
(Lam.) Pers.)[4].
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Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan lebih dari 30 ribu spesies
tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat. Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai
obat tradisional adalah cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.). Tanaman cocor bebek
merupakan jenis tanaman sekulen (tumbuhan yang mengandung air) yang mampu hidup di daerah
kering, panas, ataupun sejuk, selama daerah tersebut memiliki cahaya yang cukup[5]. Beberapa
penelitian telah dilakukan untuk mengetahui manfaat dari tanaman cocor bebek, di antaranya adalah
sebagai antitumor, antiinflamasi dan antialergi, serta mempunyai sifat sebagai insektisida. Sebagian
besar senyawa aktif yang terkandung dalam beberapa spesies cocor bebek adalah senyawa-senyawa
bufadienolida dan flavonoid, terutama pada bagian daun yang berfungsi sebagai antioksidan untuk
menangkal radikal bebas [6,7].
Cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) merupakan salah satu tanaman obat yang sejak
lama digunakan sebagai obat tradisional, antara lain sebagai: penurun demam atau panas, mengatasi
bisul, peluruh dahak, radang amandel, luka bakar dan lain-lain [8]. Merujuk pada beberapa penelitian
sebelumnya, maka artikel berikut akan meninjau secara lebih mendalam tentang pengaruh cocor bebek
dalam menurunkan demam pada anak. Penggunaan cocor bebek yang dimaksud yaitu dalam bentuk
ekstrak yang diformulasikan dengan campuran hydrogel sehingga didapatkan hasil akhir berupa
plester kompres. Hasil akhir tinjauan yang diperoleh, akan disampaikan kepada masyarakat sebagai
salah satu bentuk edukasi dalam memanfaatkan potensi alam yang terdapat di Indonesia, khususnya
yang berkaitan dengan inovasi dalam mengolah sediaan bahan baku daun cocor bebek secara berbeda
menjadi kompres dingin. Karena hal tersebut belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain.
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan
tanaman cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) dalam menurunkan demam. Manfaat dari
penulisan artikel ini adalah sebagai bahan sosialisasi jika hasil tinjauan telah diperoleh, membentuk
sikap dan karakter ilmiah dalam menyikapi suatu kebiasaan maupun permasalahan di masyarakat
secara sederhana, dan sebagai bahan tinjauan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Metode
Tahapan narrative review dapat dilakukan dengan empat tahapan yakni (1) merancang ulasan, (2)
melakukan tinjauan, (3) analisis, dan (4) menulis ulasan .
Tahap 1: merancang ulasan. Setelah memilih tema dan tujuan penelitan, selanjutnya peneliti
memilih narrative review untuk mendapatkan penjelasan tentang potensi tanaman herbal cocor bebek
(Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) yang dapat digunakan untuk menurunkan demam. Setelah itu
penetapan semi-systematic review sebagai pendekatan narrative review. Semi-systematic sering
disebut narrative review approach. Pendekatan ini dirancang untuk tema yang telah dikonsep secara
berbeda dan dikaji secara berbeda pula oleh bermacam kelompok peneliti dari disiplin ilmu yang
berbeda. Strategi pencarian berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya baik cetak maupun online.
Tahap 2: melakukan tinjauan. Setelah memutuskan tujuan, merinci pertanyaan penelitian, dan
memilih jenis pendekatan, peneliti melakukan proses memilih dan memilah artikel yang sudah
dikumpulkan. Peneliti melakukan cek kesesuaian judul atau abstrak yang ada pada tiap literatur untuk
dicocokkan dengan tujuan penelitian. Kemudian peneliti menyimpan berbagai artikel yang dianggap
sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya membaca secara cermat seluruh tulisan dari tiap literatur
dan memutuskan artikel yang akan dijadikan bahan kajian penelitian, seperti jurnal, buku, ataupun
artikel penelitian dari website resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.
Tahap 3: analisis. Setelah memilih literatur, peneliti mengambil inti sari dari masing-masing
jurnal, buku, ataupun artikel penelitian dari website resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan
penelitian sehingga diperoleh penjelasan bahwa tanaman herbal cocor bebek (Kalanchoe pinnata
(Lam.) Pers.) memang mampu menurunkan demam ketika digunakan.
Tahap 4: menulis ulasan. Sesuai dengan karakteristik pendekatan semi-systematic review yang
dipilih, maka hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif yang memaparkan pengertian tanaman
cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) serta hubungan yang terkait antara tanaman cocor
bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) dengan potensinya yang mampu menurunkan demam.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Komposisi Kimia Cocor Bebek
Tanaman cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) mengandung senyawa flavonoid, alkaloid,
vitamin C, zat asam apel, zat asam lemon, quercetin-3-diarabinoside, kaempferol-3-glucoside, tannin
dan air. Daun cocor bebek mengandung senyawa-senyawa bufadienolida yang memiliki kerja sebagai
antibakteri, antitumor, insektisida dan mencegah kanker. Seperti briofilin A memiliki aktivitas
antitumor dan briofilin C bekerja sebagai insektisida [9].
3.2. Manfaat yang Dihasilkan Cocor Bebek untuk Kesehatan Secara Umum
Cocor bebek (Kalanchoe pinnata L.) merupakan salah satu tanaman obat yang sejak lama digunakan
sebagai obat tradisional, selain digunakan untuk mengatasi demam atau penurun panas, secara empiris
cocor bebek banyak digunakan untuk mengatasi bisul, peluruh dahak, radang amandel, luka bakar dan
lain lain [8]. Cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) merupakan salah satu tanaman obat yang
sejak lama digunakan sebagai obat tradisional, selain digunakan untuk mengatasi demam, daun cocor
bebek juga bisa menghilangkan nyeri kepala, mengatasi asma, mengatasi luka, mengatasi perut mulas,
menyembuhkan bisul, mengatasi radang telinga dan lain-lain[10].
3.3. Proses Pengolahan dan Penggunaan Tanaman Cocor Bebek untuk Menurunkan Demam
Berdasarkan penelitian[11], sediaan ekstrak daun cocor bebek dapat dibuat dengan cara sebagai
berikut: (1) Rebusan dibuat dengan konsentrasi 10% ,20% ,30% komposisi perbandingan 1 : 1 (10
gram, 20 gram, 30 gram) dengan daun cocor bebek segar yang telah diiris; (2) Kemudian dimasukkan
ke dalam masing-masing panci dengan menambahkan masing-masing 100 ml air suling; (3)
Selanjutnya dipanaskan selama 30 menit pada suhu 90°C sambil diaduk; (4) Serki dengan kain flannel
kemudian diperas. Untuk proses pengolahan kompres dingin berbahan dasar hydrogel, dilakukanlah
langkah-langkah seperti pada penelitian [12] sebagai berikut: (1) Melarutkan 2 g nipagin dalam
aquades panas, mengaduk sampai rata; (2) Mengembangkan Na-CMC dalam aquades panas,
kemudian kedua larutan dicampurkan sampai homogen (campuran 1); (3) Campuran 2, menambahkan
propilenglikol dan gliserin, kemudian diaduk; (4) Menggabungkan campuran 1 dan 2, kemudian
diaduk sampai homogen; (5) Memasukkan sedikit demi sedikit sediaan ekstrak daun cocor bebek,
diaduk dan menambahkan sisa aquades.
Tabel 1. Formula Hidrogel 1[12]
Bahan
Kegunaan
Formula
Ekstrak
Zat aktif
2,5 g
Na-CMC
Basic gel
1,25 g
Gliserin
Humektan
2,0 g
Nipagin
Pengawet
0,0075 g
Propilen glikol
Humektan
1,0 g
Aquades
Pelarut
ad 30 g

Bahan
Ekstrak
Na-CMC
Gliserin
Nipagin
Propilen glikol
Aquades

Tabel 2. Formula Hidrogel 2 [12]
Kegunaan
Formula
Zat aktif
5g
Basic gel
1,25 g
Humektan
2,0 g
Pengawet
0,0075 g
Humektan
1,0 g
Pelarut
ad 30 g
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Tabel 3. Formula Hidrogel 3 [12]
Kegunaan
Formula
Zat aktif
10 g
Basic gel
1,25 g
Humektan
2,0 g
Pengawet
0,0075 g
Humektan
1,0 g
Pelarut
ad 30 g

Bahan
Ekstrak
Na-CMC
Gliserin
Nipagin
Propilen glikol
Aquades

Sampel
Kontrol
Formula 1
Formula 2
Formula 3

ISBN: 978-623-7533-51-1

Suhu awal
°C
36,3
36,2
36,2
36,6

Tabel 4. Pengamatan Penurunan Suhu [12]
Waktu pengamatan menit keDemam
awal °C
15
30
45
60
37,30
37,30
37,25
37,10
37,05
37,40
37,30
37,15
37,05
37,05
37,25
37,30
37,10
37,0
36,9
37,25
37,10
37,0
36,8
36,05

Grafik penurunan suhu pada sampel uji dengan sampel kontrol dan tiga formula hydrogel disajikan
sebagai berikut [12]:
38

Suhu rata-rata (°C)

37,5
37

kontrol
36,5

formula 1
formula 2

36

formula 3

35,5
35
ta

t0

15

30

45

60

Waktu pengamatan (menit)
Gambar 1. Grafik rata-rata suhu tubuh sebelum dan sesudah perlakuan
3.4. Efek Antipiretik
Antipiretik adalah obat-obat atau zat-zat yang dapat menurunkan suhu tubuh pada keadaan demam.
Antipiretik bekerja dengan merangsang pusat pengaturan panas di hipotalamus sehingga pembentukan
panas yang tinggi akan dihambat dengan cara memperbesar pengeluaran panas yaitu dengan
menambah aliran darah ke perifer dan memperbanyak pengeluaran keringat[13]. Antipiretik akan
mencegah terjadinya peningkatan suhu tubuh sebagai respons terhadap endogen dan mikroba [11].
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3.5. Aktivitas Antiinflamasi
Pemanfaatan tumbuhan sebagai antiinflamasi empiris yang digunakan oleh masyarakat di beberapa
suku Dayak, Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas empat macam pengolahan, di antaranya dalam
kondisi segar/mentah, direbus, direndam, dan dibakar kemudian direndam [14]Mayoritas pengobat
tradisional di tiga suku Dayak, Provinsi Kalimantan Selatan, memilih bagian daun sebagai bahan
utama untuk pembuatan ramuan antiinflamasi. Salah satu alasan pemilihan bagian tumbuhan untuk
bahan obat adalah kemudahan proses pengambilan dan pengolahannya. Daun tidak hanya memiliki
kelebihan dalam proses panen dan pengolahan, tetapi juga memiliki sifat regenerasi yang tinggi
sehingga memberikan keuntungan pada kelestarian tumbuhan tersebut. Bagian daun juga merupakan
pusat metabolisme tumbuhan sehingga diperkirakan menjadi tempat akumulasi senyawa organik yang
bersifat bioaktif dan berpotensi untuk pengobatan [15–17].
Flavonoid adalah salah satu metabolit yang mempunyai efek antioksidan, antibakteri, dan
antiinflamasi[18]. Beberapa mekanisme aktivitas antiinflamasi yang melibatkan flavonoid di antaranya
melalui penghambatan biosintesis prostanoid, penghambatan pelepasan histamin, penghambatan kerja
fosfodiesterase, penghambatan kerja protein kinase, dan aktivasi proses transkripsi[19,20].
3.6. Potensi Hasil dan Prospek Masa Depan
Potensi hasil dan prospek masa depan yang dapat dimanfaatkan serta sebagai kajian penelitian sebagai
berikut: (1) Mengoptimalkan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tanaman yang tumbuh di
Indonesia[12]; (2) Sebagai terapi pendukung atau pertolongan pertama untuk meredakan gejala
demam tanpa harus diberikan obat penurun panas [12]; (3) Sebagai informasi kepada masyarakat
tentang penggunaan tanaman obat yang dapat menurunkan demam[11]; (4) Sebagai media
pembelajaran seperti praktikum; dan (5) Dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian sejenis
yang lebih lanjut (untuk membantu peneliti merumuskan sebuah hipotesis); (6) Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan[11], dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengujian khasiat
lain dari rebusan daun cocor bebek, penelitian efek antipiretik rebusan daun cocor bebek dengan
konsentrasi di atas 30%, pengujian atau penelitian daun cocor bebek dalam bentuk sediaan yang lain;
(7) Berdasarkan penelitian yang juga telah dilakukan [12], dijelaskan beberapa keunggulan hydrogel
seperti memberikan rasa nyaman bagi penderita, lembut di kulit, praktis dan mudah, waktu penurunan
suhu relatif cepat, dan aman digunakan bersama. Hydrogel penurun demam dimaksudkan sebagai
terapi pendukung atau pertolongan pertama untuk meredakan gejala demam, memberikan rasa nyaman
dan tenang bagi penderita demam khususnya balita dan anak-anak, serta dapat dilakukan kembali
penelitian lanjutan mengenai efektivitas hydrogel ekstrak daun cocor bebek di atas 10 g.
4. Simpulan
Berdasarkan pengumpulan data yang merujuk penelitian terdahulu, diperoleh hasil bahwa tanaman
cocor bebek (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) memiliki pengaruh dan perbedaan yang nyata dalam
penurunan suhu tubuh. Hasil artikel berikut dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian lanjutan
dalam menguji efektivitas hydrogel ekstrak daun cocor bebek untuk menurunkan demam dengan
kombinasi dan komposisi bahan yang berbeda-beda.
Daftar Pustaka
[1] Ismoedijanto 2000 J. Sari Pediatr. 2 103–8
[2] Cahyaningrum E D and Putri D 2017 MEDISAINS J. Ilm. Ilmu-ilmu Kesehat. 15 66–74
[3] Lubis I N and Lubis C P 2011 J. Sari Pediatr. 12 409–18
[4] Taylor L 2005 The Healing Power of Rainforest Herbs (Carson City: Raintree Nutrition, Inc)
[5] Agustina M 2019 Identifikasi Perubahan Jalur Fotosintesis pada Cocor Bebek (Kalanchoe
pinnata) melalui Konduktansi Stomata (Universitas Islam Negeri Raden Intan)
[6] Biswas S K, Chowdhury A, Das J, Karmakar U K and Shill M C 2011 Int. J. Pharm. Sci. Res. 2
2605–9
[7] Supratman U, Fujita T, Akiyama K and Hayashi H 2001 J. Phytochem. 311–4

69

Prosiding
Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 31 Oktober 2020

ISBN: 978-623-7533-51-1

[8] Purwitasari H, Yuliet and Ihwan 2017 Galen. J. Pharm. 3 43–8
[9] Latief A 2012 Obat Tradisional (Jakarta: EGC)
[10] Suparni I and Wulandari A 2012 Herbal Nusantara: 1001 Ramuan Tradisional Asli Indonesia
(Yogyakarta: Rapha Publishing)
[11] Tambunan L R 2018 Uji Efek Antipiretik Dekokta (Rebusan) Daun Cocor Bebek (Kalanchoe
pinnata Lam) pada Merpati (Columbia livia) Parasetamol Sebagai Pembanding (Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan)
[12] Wahyuni, Ma’aidah U N and Saputri C A 2019 J. MEDFARM Farm. dan Kesehat. 8 8–14
[13] Tjay T H 20017 Obat-obat Penting (Jakarta: Elex Media Komputindo)
[14] Suryatinah Y, Budiarti M, Wijaya N R and Tjandrarini D H 2020 Bul. Plasma Nutfah 26 63–76
[15] Ahmad M, Sultana S, Fazl-i-Hadi S, Ben Hadda T, Rashid S, Zafar M and Yaseen G 2014 J.
Ethnobiol. Ethnomed. 10 1–18
[16] Tounekti T, Mahdhi M and Khemira H 2019 Evidance-Based Complement. Altern. Med. 1
[17] Tugume P and Nyakoojo C 2019 BMC Complement. Altern. Med. 19 1–10
[18] Adham D, Taufiqurrahman I and Helmi Z N 2019 Dentino 4 46–9
[19] Rathee P, Chaudary H, Rathee S, Rathee D, Kumar V and Kohli K 2009 Inflamm. Allergy
Drug-Targets 8 229–35
[20] Sabir A 2003 Dent. J. 1 81–7

70

Prosiding
Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 31 Oktober 2020

ISBN: 978-623-7533-51-1

Efektivitas penuntun praktikum fisika dasar I untuk
meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa dengan
inquiri terbimbing
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Physics Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Lambung
Mangkurat
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Absstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya keterampilan proses sains
mahasiswa dan penuntun praktikum yang belum mampu memberi stimulus untuk
melatihkan keterampilan proses sains yang mahasiswa miliki. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas penuntun praktikum fisika dasar 1.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan menggunakan model 4D
termodifikasi. Efektivitas penuntun yang dikembangkan dinilai dari hasil pretest dan
posttest berupa lembar kerja mahasiswa dari salah satu kegiatan percobaan yang
dilakukan. Subjek uji coba dalam penelitian ini ialah 42 mahasiswa yang sedang
memprogram mata kuliah praktikum fisika dasar I. Hasil analisis menujukkan bahwa
efektifitas penuntun praktikum fisika dasar I memiliki kategori sedang. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa penuntun praktikum fisika dasar I efektif untuk melatihkan
keterampilan proses sains mahasiswa.

1. Pendahuluan
Pembelajaran fisika erat kaitannya dengan kegiatan praktikum/eksperimen, dimana peserta didik tidak
hanya mendapatkan pengetahuan melalui ceramah dan membaca materi saja. Peserta didik dalam
mengembangkan pengetahuannya tidak hanya menguasai konsep tetapi juga keterampilan seperti
keterampilan proses sains yang juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari [1–3].
Pembelajaran fisika menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi dan
mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari tahu” dan”berbuat” yang tergambar dalam
keterampilan proses sains sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam [4]. Mahasiswa sebagai
calon guru fisika harus lah memiliki keterampilan proses sains agar mampu mengajarkan fisika dengan baik
dan tidak hanya berfokus pada konsep saja [5]. Untuk mencapai harapan tersebut terlihat dari beberapa mata
kuliah yang di sediakan oleh program studi salah satunya mata kuliah praktikum fisika dasar I yang di
program mahasiswa pada semester 1.
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Keterampilan proses sains sendiri ialah keterampilan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan konsep,
prinsip, atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada atau pun menyangkal penemuan yang telah
ada [6]. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan untuk memahami, mengembangkan sains serta
menemukan ilmu pengetahuan dengan cara menggunakan atau melakukan metode ilmiah [7]. Pentingnya
proses sains dikuasai mahasiswa karena mahasiswa akan lebih mudah memahami konsep yang abstrak jika
belajar melalui benda-benda kongkrit dan langsung melakukan sendiri dalam proses belajar mengajar [8].
Keterampilan proses akan menjadi pengembangan konsep dengan menyelidiki fenomena-fenomena yang
ada dan akan membantu serta membekali mahasiswa dalam proses belajar di perguruan tinggi dan mengajar
di sekolah sebagai guru [9]. Keterampilan proses sains yang harus dimiliki mahasiswa [10,11].
Berdasarkan hasil tes yang diberikan sebelum proses kegiatan percobaan diperoleh bahwa keterampilan
proses sains mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2019 masih tergolong rendah terutama pada
merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel dan mendefenisikan operasional variabel, menganalisis
data, dan menarik kesimpulan, yang perlu ditingkatkan selama proses praktikum. Oleh karena itu diperlukan
penuntun praktikum yang membantu mahasiswa melatih keterampilan proses sainsnya.
Struktur penuntun praktikum yang baik terdiri atas enam komponen yaitu judul, penuntun belajar
kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian
[12]. Komponen penuntun praktikum agar mampu meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa [13]
adalah memiliki informasi, pernyataan masalah, dan pertanyaan/perintah dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Informasi, hendaknya menginspirasi mahasiswa untuk mengerjakan tugas, tidak terlalu sedikit atau
kurang jelas sehingga mahasiswa tidak bingung untuk menjawab tugas yang diberikan; 2) Pernyataan
masalah, menuntut mahasiswa untuk menemukan strategi memecahkan masalah yang yang ada; 3)
Pernyataan/perintah, hendaknya meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa untuk menyelidiki, menemukan,
memecahkan masalah atau mengkreasi; dan 4) Pertanyaan dapat bersifat terbuka atau membimbing. Selain
itu untuk melatih keterampilan proses sains mahasiswa, penuntun praktikum yang dikembangkan
dikombinasikan dengan model pembelajaran inkuiri. Beberapa penelitian menunjukkan penggunaan model
pembelajaran inkuiri tidak hanya efektif digunakan dalam proses pembelajaran tetapi juga dapat
meningkatkan keterampilan proses peserta didik [14–16].
Oleh karena itu dikembangkan penuntun praktikum fisika dasar 1 yang ditujukan untuk melatihkan
keterampilan proses sains mahasiswa. Penuntun prakitum ini diharapkan dapat membimbing mahasiswa
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengambil data, menganalisis data, menentukan validitas
percobaan dan membuat kesimpulan. Adapun tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan efektivitas
penuntun praktikum fisika dasar I.
2. Metode
Penelitian ini akan dikembangkan menggunakan model 4D termodifikasi (define, design, and development),
yang akan dikembangkan berupa penuntun praktikum fisika dasar I untuk meningkatkan keterampilan
proses sains mahasiswa. Penuntun praktikum yang dikembangkan telah divalidasi oleh pakar dengan hasil
validasi berkategori valid. Penuntun praktikum yang sudah valid ini kemudian dipergunakan selama
kegiatan praktikum satu semester pada mata kuliah praktikum fisika dasar I. Data penelitian yang dihasilkan
didapat melalui pretest dan posttest mahasiswa. Efektivitas penuntun praktikum dianalisis menggunakan Ngainnya [17].
3. Hasil dan Pembahasan
Penuntun percobaan yang dikembangkan berupa penuntun yang memberi stimulus agar mahasiswa
terpacu untuk mencari tahu bagaimana teori atau konsep yang sebenarnya dari teori-teori yang ada
sebelumnya serta melatihkan mahasiswa untuk kritis terhadap hasil percobaan yang dilakukannya. Penuntun
Praktikum yang dihasilkan berupa penuntun untuk melakukan pecobaan fisika dasar I dimana di dalamnya
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terdapat komponen-komponen untuk melatihkan keterampilan proses sains mahasiswa. Berikut tampilan isi
penuntun praktikum yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagian isi penuntun praktikum fisika dasar I
Efektivitas penuntun percobaan yang dikembangkan dilihat N-gain scorenya. Hasil N-gain dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil N-gain penuntun praktikum fisika dasar I
Rata-rata Pretest
Rata-rata Posttest
N-gain
Kategori
18,82
61,61
0,53
Sedang
Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil menunjukkan N-gain dengan kategori sedang. Hal tersebut
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan proses sains mahasiswa setelah dilakukan kegiatan
percobaan selama satu semester menggunakan penuntun praktikum yang dikembangkan.
Penuntun yang dikembangkan diimplementasikan menggunakan model inquiry terbimbing sehingga
dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan keterampilan proses sainsnya [18]. Petunjuk percobaan
yang dikombinasikan dengan model inquiry terbimbing mampu untuk meningkatkan keterampilan proses
sains [19–22].
Secara keseluruhan N-gain yang diperoleh berkategori sedang, sehingga penuntun praktikum yang
dikembangkan dikatakan efektif untuk melatih hasil keterampilan proses sains mahasiswa. Hal ini sejalan
dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains
mahasiswa yang diberi penuntun praktikum dapat meningkat dan efektivitas yang diperoleh memiliki
kategori sedang [23,24]. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan panduan penuntun
percobaan yang tepat, mampu meningkatkan keterampilan proses sains.
Pengembangan penuntun praktikum untuk melatihkan keterampilan proses sains dapat dinyatakan
efektif dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Penyampaian yang lebih baik serta
tambahan informasi dapat menstimulus pengguna penuntun praktikum untuk berpikir kritis dan berorientasi
pada proses, sehingga konsep pembelajaran dapat dipahami dengan baik dan pelajaran menjadi lebih
bermakna [25–27],
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4. Simpulan
Penuntun praktikum yang dikembangkan efektif untuk melatihkan keterampilan proses sains pada mata
kuliah praktikum fisika dasar I. Hal ini didukung oleh hasil efektivitas penuntun praktikum yang memiliki
kategori sedang.
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