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BAB I

PEMBELAJARAN FISIKA

A. Teori Belajar Fisika

Ungkapan berikut kiranya dapat digunakan sebagai bahan renungan yang cukup

berharga untuk mengawali pembahasan bab ini, yakni : “You know you can’t enjoy a game

unless you know its rules-whether it’s a ball game, a computer game, or simply a party

game. Likewise, you can’t fully appreciate your surroundings untill you understand the

rules of nature” (Paul G. Hewitt, 1993).

Sebenarnya, belajar adalah merupakan persoalan setiap manusia. Hampir semua

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang itu terbentuk dan

berkembang karena belajar. Kegiatan belajar terjadi tidak saja pada situasi formal di

sekolah akan tetapi juga di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga, lingkungan

pergaulan di tengah-tengah masyarakat.

Para ahli pendidikan maupun ahli psikologi pada umumnya sependapat bahwa

dalam pengertian belajar terkandung beberapa unsur. Adapun unsur-unsur pokok yang

terkandung di dalam pengertian belajar adalah : 1) belajar sebagai proses, 2) perolehan

pengetahuan dan keterampilan, 3) perubahan tingkah laku, dan 4) aktivitas diri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai proses

diperolehnya pengetahuan atau keterampilan serta perubahan tingkah laku melalui aktivitas

diri.

Menurut pandangan teori kognitif Gestalt, manusia sebagai sumber dari semua

kegiatan dan dia bebas membuat pilihan dalam setiap situasi. Teori ini menganggap bahwa

tingkah laku manusia hanyalah ekspresi dari kondisi kejiwaan seseorang. Implikasi teori

Gestalt pada pengembangan pendekatan pembelajaran Fisika di kelas adalah lebih

menekankan pada aspek pemahaman, kemampuan berpikir, dan aktivitas siswa.

Dari uraian tersebut berarti apabila teori kognitif ini digunakan sebagai dasar

pijakan dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran Fisika di kelas, maka aspek

pemahaman merupakan inti dari proses belajar. Belajar yang sebenarnya haruslah
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memberikan pemahaman, artinya kunci utamanya adalah dimengertinya hal-hal yang

dipelajari. Adapun ciri-ciri belajar menurut teori Gestalt adalah sebagai berikut :

1. Tergantung pada kemampuan dasar

2. Tergantung pada pengalaman masa lalu

3. Tergantung pada pengaturan situasi yang dihadapi

4. Pemecahan soal yang dilandasi pemahaman dapat diulangi dengan mudah

5. Sekali pemahaman diperoleh, maka dapat digunakan pada situasi-situasi lain yang

sejenis.

Teori Piaget menyatakan bahwa seorang anak menjadi tahu dan memahami

lingkungannya melalui jalan berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut.

Menurut teori ini, siswa harus membangun pengetahuannya sendiri melalui observasi,

eksperimen, diskusi, dan lain-lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengetahuan dibangun

sendiri oleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dengan proses asimilasi, siswa

mencoba untuk memahami lingkungannya menggunakan struktur kognitif atau

pengetahuan yang sudah ada tanpa mengadakan perubahan-perubahan. Melalui proses

akomodasi, siswa mencoba memahami lingkungannya dengan terlebih dulu memodifikasi

struktur kognitif yang sudah ada untuk membentuk struktur kognitif baru berdasarkan

rangsangan yang diterimanya.

Jelaslah bahwa proses konstruksi pengetahuan dalam diri seseorang melibatkan

pengetahuan yang sudah dimiliki. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian belajar

menurut perspektif konstruktivisme yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu

proses dapat dimengertinya pengalaman oleh seseorang berdasarkan pengetahuan yang

sudah dimiliki. Seseorang berinteraksi dengan benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang

terjadi di lingkungan sekitarnya melalui penggunaan pancaindera yang tak mungkin

terpisah dari pengetahuan yang sudah ada termasuk keyakinan-keyakinan dan kesan-kesan.

Menurut Ausubel, belajar akan mempunyai makna bagi siswa apabila dapat diperoleh

pengetahuan baru. Lebih lanjut dikatakan bahwa proses belajar bermakna adalah

terhubungnya ide-ide baru dengan struktur kognitif untuk membentuk pengetahuan baru.

Jadi, adanya pengetahuan yang relevan sangat diperlukan agar terjadi proses belajar

bermakna.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa kemampuan seseorang

untuk membangun pengetahuan dalam dirinya sangat dipengaruhi oleh antara lain faktor-

faktor usia dan pengalaman. Berdasarkan teori Piaget tentang perkembangan kognitif,

siswa SMU telah berada pada taraf berpikir formal yang berarti sudah mampu berpikir

hipotetis, proporsional, reflektif, logis, sintesis, imajinatif, probabilistik, kombinasional,

etis, dan verbal serta telah mampu memahami operasi-operasi yang bersifat abstrak.

Implikasi-implikasi teori Piaget terhadap pembelajaran sains termasuk Fisika,

adalah bahwa guru harus memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk

berpikir dan menggunakan akalnya. Mereka dapat melakukan hal ini dengan jalan terlibat

secara langsung dalam berbagai kegiatan seperti diskusi kelas, pemecahan soal-soal,

maupun bereksperimen. Dengan kata lain, siswa jangan hanya dijadikan objek yang pasif

dengan beban hafalan berbagai macam konsep dan rumus-rumus Fisika. Selanjutnya, Fisika

harus dijadikan mata pelajaran yang menarik sekaligus bermanfaat bagi siswa.

Fisika merupakan ilmu yang berusaha memahami aturan-aturan alam yang begitu

indah dan dengan rapih dapat dideskripsikan secara matematis. Matematik dalam hal ini

berfungsi sebagai bahasa komunikasi sains termasuk Fisika. Sains dan kehidupan manusia

selama empat abad terakhir ini menunjukkan kemajuan yang sangat dramatis berkat

keberhasilan manusia dalam menganalisis dan mendeskripsikan alam secara matematis.

Ada beberapa kemampuan kognitif yang sangat berperanan dalam meningkatkan

keberhasilan siswa dalam pemecahan soal-soal Fisika yaitu kemampuan mengidentifikasi

serta menginterpretasi secara tepat konsep-konsep dan prinsip-prinsip Fisika, kemampuan

membuat deskripsi serta mengorganisasi pengetahuan Fisika secara efektif.

Pengetahuan Fisika terdiri dari banyak konsep dan prinsip yang pada umumnya

sangat abstrak. Kesulitan yang banyak dihadapi oleh sebagian besar siswa adalah dalam

menginterpretasi berbagai konsep dan prisip Fisika sebab mereka dituntut harus mampu

menginterpretasi pengetahuan Fisika tersebut secara tepat dan tidak samar-samar atau tidak

mendua arti. Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi konsep-

konsep Fisika jelas merupakan prasyarat penting bagi penggunaan konsep-konsep untuk

membuat inferensi-inferensi yang lebih kompleks atau untuk pemecahan soal Fisika yang

berkaitan dengan konsep-konsep tersebut.
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Situasi soal sebenarnya dapat dideskripsikan dengan berbagai cara, seperti

menggunakan kata-kata, gambar, diagram vektor, ataupun simbol-simbol matematik.

Namun, kita sebaiknya mengetahui cara mana yang paling cocok untuk menggambarkan

situasi soal yang kita hadapi. Deskripsi pengetahuan diperlukan untuk menginterpretasi

prinsip Fisika yang lebih kompleks dan berkaitan dengan beberapa konsep. Oleh karena itu,

kemampuan siswa dalam membuat deskripsi pengetahuan Fisika sangat berperanan dalam

keberhasilan menginterpretasi suatu prinsip Fisika yang melibatkan beberapa konsep.

Kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan Fisika tergantung pada

seberapa efektif pengetahuan tersebut terorganisasi. Selanjutnya, pemecahan soal Fisika

menjadi semakin mudah jika banyak tersedia informasi yang diperlukan. Oleh karena itu,

penting sekali untuk diperhatikan bahwa pengetahuan Fisika yang terorganisasi secara

efektif akan memudahkan dalam pemecahan soal-soal Fisika. Kenyataan yang kita jumpai

seringkali justru mengindikasikan bahwa siswa pada umumnya cenderung

mengelompokkan pengetahuan Fisika yang mereka peroleh menjadi bagian-bagian yang

seolah-olah tidak saling berkaitan.

B. Bagaimana seharusnya Fisika diajarkan ?

Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan seseorang secara pribadi mampu

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara bertanggung jawab. Dengan demikian,

pendidikan sains harus dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan

kebiasaan berpikir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun mengatasi berbagai

masalah yang dihadapi. Sekolah tidak perlu dituntut untuk mengajarkan terlalu banyak

materi tetapi sebaiknya lebih difokuskan pada hal-hal pokok yang bersifat fungsional dalam

rangka literasi sains serta mengajarkannya secara lebih efisien dan efektif.

Tujuan utama pengajaran Fisika adalah membantu siswa memperoleh sejumlah

pengetahuan dasar yang dapat digunakan secara fleksibel. Fleksibilitas ini didasari oleh

dua alasan yaitu :

1. Tujuan pengajaran sains bukan akumulasi berbagai fakta tetapi lebih pada kemampuan

siswa dalam menggunakan pengetahuan dasar untuk memprediksi dan menjelaskan

berbagai gejala alam.
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2. Siswa harus mampu memahami perkembangan serta perubahan ilmu dan teknologi

yang sangat cepat.

Mata pelajaran Fisika di SMU bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-

konsep Fisika dan saling keterkaitannya serta mampu menggunakan metode ilmiah yang

dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga

lebih menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan Fisika akan bermanfaat

bagi siswa hanya jika pengetahuan tersebut mempunyai fleksibilitas terhadap studi lanjut

maupun dunia kerja. Harus diingat bahwa pendidikan sains tidak semata-mata ditujukan

untuk menghasilkan saintis, akan tetapi lebih pada usaha membantu siswa memahami arti

pentingnya berpikir secara kritis terhadap ide-ide baru yang nampaknya bertentangan

dengan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya.

Fisika menganggap bahwa benda-benda maupun segala peristiwa di alam dunia ini

terjadi dengan mengikuti pola-pola tertentu serta dapat dipelajari dan dipahami melalui

studi yang cermat dan sistematis. Para ahli Fisika percaya bahwa melalui penggunaan

kecerdasan dan bantuan alat-alat yang dapat memperkuat kemampuan pancaindera,

manusia dapat menemukan hukum alam. Fisika juga berasumsi bahwa alam semesta,

sebagaimana namanya merupakan satu sistem tunggal yang luas dengan aturan-aturan

dasar yang berlaku sama di setiap tempat.

Pendidikan Fisika harus dapat menjadi pendorong yang kuat tumbuhnya sikap rasa

ingin tahu dan keterbukaan terhadap ide-ide baru maupun kebiasaan berpikir analitis

kuantitatif. Dalam diri siswa sebaiknya ditumbuhkan kesadaran agar melihat Fisika bukan

semata-mata sebagai kegiatan akademik, tetapi lebih sebagai cara untuk memahami dunia

tempat mereka hidup.

Pengetahuan sains/Fisika harus dipahami dengan cara sedemikian rupa sehingga

memungkin-kannya untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini

keterampilan berpikir adalah sangat diperlukan di samping keterampilan berhitung,

keterampilan manipulasi dan observasi, keterampilan komunikasi, serta keterampilan

merespon suatu masalah secara kritis.

Fisika adalah mata pelajaran yang banyak menuntut intelektualitas yang relatif

tinggi sehingga sebagian besar siswa mengalami kesulitan mempelajarinya. Keadaan yang

demikian ini lebih diperparah lagi dengan penggunaan metode pembelajaran Fisika yang
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tidak tepat. Guru terlalu mengandalkan metode pembelajaran yang cenderung bersifat

informatif sehingga pengajaran Fisika menjadi kurang efektif karena siswa memperoleh

pengetahuan Fisika yang lebih bersifat nominal daripada fungsional. Akibatnya siswa tidak

mempunyai keterampilan yang diperlukan dalam pemecahan masalah karena siswa tidak

mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari untuk memecahkan soal-soal Fisika

yang dihadapi.

Siswa dapat belajar dengan lebih mudah tentang sesuatu hal yang nyata dan dapat

diamati melalui pancainderanya. Dengan menggunakan pengalamannya siswa sedikit demi

sedikit dapat mengembangkan kemampuannya untuk memahami konsep-konsep abstrak

serta memanipulasi simbol-simbol, berpikir logik, dan melakukan generalisasi. Hal ini

menunjukkan bahwa kebanyakan siswa sangat tergantung pada kehadiran contoh-contoh

konkret terutama tentang ide-ide baru. Pengalaman-pengalaman konkret akan sangat efektif

dalam membantu proses belajar hanya jika terjadi dalam konteks struktur konseptual yang

relevan. Kesulitan beberapa siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak sering

dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengingat dan menjelaskan istilah-istilah teknis.

Sains/Fisika bukanlah sekedar bangun pengetahuan, cara-cara pengumpulan dan

pembuktian pengetahuan sebab sains/Fisika juga merupakan aktivitas sosial yang

menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa ingin tahu, kreativitas, imajinasi, dan

keindahan. Oleh karena itu, dalam belajar Fisika siswa harus dapat merasakan bahwa nilai-

nilai ini sebagai bagian dari pengalamannya. Siswa harus dapat merasakan bahwa sains

sebagai proses untuk perluasan wawasan dan peningkatan pemahaman tentang alam dan

segala isinya.

Guru sains seringkali menganggap siswa sebagai ‘kamera video’ yang secara pasif

dan otomatis merekam semua informasi yang disampaikan dalam kelas atau buku teks.

Seharusnya guru memahami bahwa siswa sebagai konsumen aktif yang berhak memilih

dan mempunyai persepsi subjektif. Pengetahuan awal, harapan-harapannya, maupun

prasangka-prasangkanya akan menentukan informasi-informasi mana yang dipilih dan

menjadi perhatiannya. Selanjutnya, apa-apa yang dipilih dan menarik perhatiannya akan

menentukan apa yang akan dipelajari.

Apabila siswa diharapkan dapat menerapkan ide-ide untuk situasi baru, maka

mereka harus diberi banyak kesempatan untuk berlatih. Siswa harus diberi soal-soal dengan
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tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan tingkat kematangan berpikirnya. Soal-soal Fisika

yang hanya menekankan formalisme matematik dalam pemecahannya, tidak efektif jika

digunakan untuk mengukur pemahaman konseptual.

Jika siswa diharapkan mampu menerapkan ide-ide untuk situasi baru, maka mereka

harus berlatih menerapkannya dalam situasi yang benar-benar baru. Apabila mereka hanya

berlatih menjawab soal-soal yang jawabannya sudah dapat ditebak atau soal-soal yang tidak

realistis, maka mereka sebenarnya tidak belajar Fisika. Demikian juga, para siswa tidak

akan dapat belajar berpikir kritis, menganalisis informasi, mengkomunikasikan ide-ide

ilmiah, membuat argumentasi logis, bekerja sebagai anggota tim maupun memperoleh

keterampilan-keterampilan lain yang dikehendaki, kecuali jika mereka berlatih

melakukannya dalam berbagai macam konteks.

Faktor latihan akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa memecahkan soal-soal

Fisika. Setiap pengalaman dalam bidang pendidikan yang dialami seseorang baik formal

maupun informal, di dalam maupun di luar sekolah akan diperlihatkan dalam

penampilannya pada tes-tes yang menyangkut aspek tingkah laku tertentu yang relevan.

Dengan demikian, latihan intensif menggunakan soal-soal yang serupa dengan tes akan

dapat meningkatkan hasil tes, walaupun hal ini belum tentu diiringi dengan peningkatan

aspek tingkah laku baku yang diujikan. Oleh karena itu, keadaan ini akan mengurangi

tingkat validitas tes yang bersangkutan sebab tes akan menjadi alat ukur yang kurang

bermutu. Tes menjadi alat yang tidak tepat untuk memastikan apakah seseorang telah

berhasil mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diujikan.

Kelemahan tersebut dapat diatasi apabila latihan-latihan yang diberikan lebih

ditekankan pada aspek penerapan keterampilan berpikir dan bukan sekedar hafalan. Jika

latihan penerapan keterampilan kognitif berjalan efektif, maka hal tersebut dapat

meningkatkan kemampuan mengatasi tugas-tugas intelektual yang diberikan di kemudian

hari. Latihan-latihan pemecahan soal seperti itulah yang diharapkan dapat meningkatkan

produktivitas kerja intelektual seseorang tidak hanya pada tes-tes tetapi juga dalam

pekerjaan akademik maupun aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari yang tergantung pada

pengalaman belajar.

Terdapat beberapa bentuk soal Fisika yang masing-masing memiliki kelebihan dan

kekurangan. Namun demikian, soal berbentuk uraian mempunyai manfaat sangat penting
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yakni dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal memilih,

mengorganisasi, membuat hubungan antar konsep, prinsip serta mengkomunikasikannya

secara jelas dan tepat. Hal ini tidak mungkin diperoleh melalui penggunaan soal berbentuk

pilihan ganda. Di samping itu, dengan soal-soal berbentuk uraian siswa tidak mungkin

mendapatkan jawaban benar hanya dengan cara menerka-nerka.

Soal berbentuk uraian dapat dibuat lebih efektif dengan jalan merumuskan

pertanyaannya sejelas mungkin sehingga tak ada interpretasi yang berbeda-beda di antara

para siswa. Penilaian jawaban soal berbentuk uraian didasarkan pada kualitas jawaban.

Penilaian ini diusahakan agar seobjektif mungkin dan tidak tergantung pada faktor-faktor

maupun kesan-kesan di luar materi soal, melainkan lebih tergantung pada pemahaman dan

kemampuan yang ditunjukkan.

Pengajaran Fisika yang hanya berusaha memberikan sekumpulan fakta dan

pengetahuan kepada para siswa mengakibatkan pemahaman yang sangat sedikit dan tentu

saja tidak mengembangkan kebebasan intelektual. Tetapi mengajarkan cara-cara berpikir

ilmiah sebagai suatu perangkat prosedur yang terpisah dari substansi metode ilmiah adalah

juga akan sia-sia. Guru Fisika harus membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan

ilmiah tentang dunia dan kebiasaan berpikir ilmiah pada saat yang bersamaan.

Mata pelajaran Fisika Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagai bagian dari mata

pelajaran IPA di SMU merupakan kelanjutan pelajaran Fisika di Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) yang mempelajari sifat materi, gerak, dan fenomena lain yang ada

hubungannya dengan energi. Selain itu, juga mempelajari keterkaitan antara konsep-konsep

Fisika dengan kehidupan nyata, pengembangan sikap dan kesadaran terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi beserta dampaknya. Di dalam buku

kurikulum tersebut juga disebutkan bahwa mata pelajaran Fisika SMU berfungsi antara lain

memberikan bekal pengetahuan dasar kepada siswa untuk dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Masih dari Buku Kurikulum SMU, ruang lingkup bahan kajian Fisika di SMU

dikembangkan dari bahan kajian Fisika di SLTP yang diperluas sampai kepada bahan

kajian yang mengandung konsep abstrak dan dibahas secara kuantitatif analitis.
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C. Pendekatan Pemecahan Soal Fisika

Masalah atau soal dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai ketidak-mampuan

kita menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, apabila yang kita

maksudkan adalah soal Fisika, maka pengertian tersebut di atas kurang tepat sebab

pengertian soal Fisika adalah sangat spesifik.

Di bagian depan telah dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan soal Fisika

dalam penelitian ini adalah sejenis tugas yang biasanya terdapat di bagian akhir pada setiap

bab dalam buku-buku pelajaran Fisika. Secara khusus, tugas ini menggambarkan situasi

tertentu dilengkapi dengan beberapa informasi yang sering-kali berupa harga numerik

variabel-variabel yang terlibat dalam situasi tersebut dan paling tidak satu variabel yang

lain diminta untuk ditentukan harganya. Tugas ini sangat spesifik dan dirumuskan dengan

baik karena hanya variabel-variabel yang relevan saja yang tercakup dan variabel yang

tidak diketahui ditunjukkan secara eksplisit.

Kemampuan manusia dalam memecahkan masalah telah menjadi perhatian sejak

lama. Hasil karya Polya seorang ahli matematika yang berupa buku dengan judul : How to

solve it ? diterbitkan pertama kali pada tahun 1944. Karya Polya tersebut sangat

berperanan dalam perkembangan penelitian-penelitian tentang cara-cara pemecahan soal

dalam bidang matematika dan Fisika di kemudian hari.

Polya memberikan bantuan sistematis bagi para siswa yang sedang belajar

bagaimana memecahkan soal-soal matematika. Buku tersebut adalah hasil dari

pengalamannya sendiri baik sebagai ahli matematika maupun guru matematika dalam

memecahkan soal. Polya mengembangkan empat langkah pokok yang disebut kerangka

kerja umum untuk memecahkan soal sebagai berikut : pemahaman soal, perencanaan

pemecahan, pelaksanaan rencana, dan pengecekan kembali.

Pemecahan soal merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran Fisika.

Pada dasarnya, pemecahan soal merupakan aspek penerapan konsep-konsep Fisika yang

diperoleh melalui proses belajar. Kebutuhan pemecahan masalah atau soal muncul ketika

seseorang ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Soal Fisika pada umumnya merupakan

tugas yang meminta siswa melakukan serentetan tindakan yang membawanya dari kondisi

awal menuju ke kondisi akhir yang diinginkan. Langkah-langkah tindakan yang

teridentifikasi dengan baik akan menghasilkan solusi atau penyelesaian soal.
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Metode pengajaran pemecahan soal Fisika yang paling umum adalah melalui

berbagai contoh dan latihan-latihan. Setelah beberapa pengetahuan Fisika yang relevan

diberikan, ditunjukkan contoh pemecahan soal baik di dalam buku teks maupun di papan

tulis. Kemudian siswa diberi latihan pemecahan soal-soal yang lain.

Karakteristik soal Fisika yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitannya, adalah :

konteks, petunjuk, informasi yang diberikan, kejelasan dari pertanyaan, jumlah cara

pemecahan yang dapat digunakan, dan beban ingatan. Dalam memecahkan soal Fisika

seringkali juga diperlukan perhitungan-perhitungan matematis sebagai konsekuensi

penggunaan rumus-rumus Fisika. Hal ini bagi sebagian besar siswa akan menimbulkan

kesulitan tersendiri.

Metode umum menghendaki siswa harus mencoba melakukan analisis mengenai

strategi yang diperlukan untuk pemecahan soal secara efektif. Walaupun metode ini tidak

memberi jaminan diperolehnya penyelesaian yang benar untuk setiap soal. Namun, hal ini

akan memberikan suatu strategi “heuristic” yang secara substansial dapat meningkatkan

kemampuan siswa memecahkan soal dan jauh lebih efektif daripada pendekatan coba-coba

yang sering digunakan oleh sebagian besar siswa.

Langkah-langkah pokok dalam pemecahan soal Fisika, sebagai berikut :

1. Analisis soal. Tujuan analisis soal adalah untuk memahami soal secara keseluruhan

melalui identifikasi dan interpretasi informasi-informasi penting yang diberikan serta jika

diperlukan mengubahnya menjadi bentuk yang mempermudah langkah-langkah

penyelesaian. Untuk tujuan ini, siswa pertama kali harus membuat spesifikasi soal secara

jelas dengan jalan mengidentifikasi ciri-ciri penting soal dan mendeskripsikan situasi soal

dengan bantuan gambar, diagram, atau simbol-simbol matematik serta membuat ringkasan

tujuan-tujuan soal. Deskripsi dasar soal ini kemudian diperjelas dengan membuat urut-

urutan langkah serta deskripsi ulang situasi soal dengan menggunakan istilah-istilah yang

lebih teknis yakni konsep-konsep Fisika.

2. Penyusunan konstruksi penyelesaian. Strategi cukup efektif untuk menyusun

konstruksi penyelesaian suatu soal adalah membagi atau mengurai menjadi bagian-bagian

soal yang lebih kecil dan lebih sederhana yang disebut sub-sub soal. Proses penyelesaian

seperti ini dimungkinkan adanya penggunaan langkah-langkah yang berulang-ulang, yakni:

1) pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian yang memudahkan proses. 2)
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pelaksanaan penyelesaian berdasarkan alternatif yang dipilih. Kedua langkah tersebut dapat

diulang-ulang sampai diperoleh jawaban soal yang benar.

3. Pemeriksaan solusi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan apakah solusi yang

diperoleh benar dan memuaskan. Apabila ternyata ditemukan kekurangan ataupun

kesalahan dapat segera diperbaiki. Berikut ini hal-hal pokok yang perlu dilakukan dalam

pemeriksaan solusi : Apakah semua tujuan tercapai atau semua pertanyaan terjawab ?

Apakah rumus-rumus yang dipakai sudah benar ? Apakah spesifikasi (harga numerik,

satuan, arah vektor) jawaban sudah benar ? Apakah proses perhitungan sudah benar ?

Apakah jawaban yang diperoleh cukup pantas atau konsisten dengan yang diperoleh

melalui cara lain ?

Analisis soal sangat mempengaruhi kelancaran penyelesaian suatu soal. Dengan

demikian analisis soal merupakan langkah yang sangat penting, namun sebagian besar

siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu soal dalam rangka mensarikan

informasi-informasi yang relevan serta menggambarkan situasi soal. Ketika memulai

langkah penyelesaian, kita seringkali kekurangan informasi yang diperlukan. Apabila hal

ini terjadi, kita dapat menggunakan sub soal tertentu untuk menemukan hubungan yang

dapat memberikan informasi tersebut. Atau jika kita mempunyai hubungan yang berguna,

tetapi mengandung besaran yang tak diperlukan. Dalam hal ini, kita juga dapat

menggunakan sub soal tertentu untuk mengeliminasi besaran yang tak diperlukan tersebut.

Di samping kemampuan-kemampuan seperti tersebut di atas, kemampuan siswa

dalam mengorganisasi pengetahuan Fisika yang secara hierarki terstruktur dengan baik,

juga mempengaruhi proses pemecahan soal. Pemecahan soal dapat dipandang sebagai suatu

proses penemuan kombinasi prinsip-prinsip Fisika yang telah dipelajari sebelumnya dan

dapat diterapkan untuk memperoleh solusi. Namun demikian, pemecahan soal bukan

semata-mata penerapan prinsip-prinsip Fisika yang telah dipelajari, tetapi merupakan

proses mendapatkan hasil belajar yang baru.

Kesulitan-kesulitan yang banyak dihadapi siswa dalam pemecahan soal tergantung

tidak saja pada tingkat kesulitan soal itu sendiri, maupun pengetahuan Fisika yang

dikuasainya, akan tetapi juga pada kemampuannya dalam pengambilan keputusan untuk

memilih serangkaian tindakan yang dapat mengarah kepada tercapainya solusi.
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BAB II

PENDEKATAN PEMBELAJARAN FISIKA

A. Pendahuluan

Terdapat beberapa pendekatan pembelajaran sains (Fisika) yang dapat diterapkan

baik pada SD, SLTP maupun SMU/SMK. Satu pendekatan lebih menekankan pada fakta

sains, sedangkan yang lain lebih menekankan pada konsep-konsep sains, dan yang lain lagi

menekankan pada proses sains.

Pembelajaran Fisika yang menggunakan pendekatan faktual terutama bertujuan

untuk mengenalkan siswa pada berbagai fakta di dalam sains. Pada akhir proses

pembelajaran, siswa hanya diharapkan memperoleh informasi tentang hal-hal yang telah

diajarkan, misalnya :

 Sebuah atom hidrogen memiliki satu buah elektron.

 Merkurius adalah planet terdekat dari matahari.

 Ular adalah binatang melata.

 Air membeku pada suhu 0o C.

Metode yang paling efisien untuk pembelajaran faktual adalah membaca, resitasi,

demonstrasi, drill, dan testing. Meskipun pembelajaran faktual ini seringkali menarik,

namun tidak mencerminkan gambaran yang benar tentang hakikat sains. Fakta adalah

menyatakan produk sains. Siswa pada umumnya tidak mampu mengingat fakta dalam

jangka waktu yang cukup lama. Pembelajaran faktual cenderung akan mendorong siswa

berpandangan bahwa sains atau Fisika hanyalah kumpulan informasi. Bahkan kalau proses

bagaimana fakta tersebut diperoleh tidak dikemukakan, maka fakta yang sedang diajarkan

itupun tidak akan dapat dipahami sepenuhnya oleh siswa. Jadi, pembelajaran faktual

tentang sains (Fisika) tidak akan memberikan gambaran yang benar tentang hakikat sains

kepada siswa.

Jika pembelajaran faktual hanya memberikan pandangan sempit tentang sains dan

hasil-hasil yang minim, maka barangkali pembelajaran konsep sains menawarkan solusi

yang lebih baik. Konsep adalah suatu ide yang mengikat beberapa fakta. Sebuah konsep

menyatakan keterkaitan (link) antara beberapa fakta. Berikut ini adalah beberapa contoh

konsep sains.
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 Semua materi tersusun atas partikel-partikel.

 Semua makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya.

 Materi mengubah keadaannya dengan menyerap atau melepaskan energi.

 Benda-benda celestial bergerak dalam lintasan yang dapat diprediksikan.

Perolehan konsep-konsep Fisika biasanya memerlukan kegiatan dengan objek-objek

nyata, eksplorasi, perolehan fakta dan manipulasi ide. Di samping itu, memerlukan lebih

daripada ingatan. Pendekatan konseptual memberikan gambaran yang lebih baik tentang

hakikat sains daripada pendekatan faktual yang telah dibahas sebelumnya. Lebih jauh

pendekatan konseptual mendorong siswa untuk mengorganisasi fakta ke dalam suatu model

atau penjelasan tentang hakikat kesemestaan.

Kedua pendekatan yang telah dibahas, yakni pendekatan faktual dan pendekatan

konseptual dalam pembelajaran Fisika menekankan produk sains. Kedua pendekatan

tersebut tidak melibatkan proses atau cara-cara produk sains dirumuskan. Pendekatan

dalam pembelajaran sains (Fisika) yang melibatkan proses disebut pendekatan proses..

Pendekatan ini didasarkan pada langkah-langkah ilmiah yang dilakukan para ahli sains

ketika mereka melakukan penyelidikan ilmiah.

B. Pendekatan Keterampilan Proses

Proses sains diturunkan dari langkah-langkah yang dikerjakan saintis ketika

melakukan penelitian ilmiah. Langkah-langkah tersebut disebut keterampilan proses sains

yang mencakup : observasi, mengukur, inferensi, memanipulasi variabel, merumuskan

hipotesis, menyusun grafik dan tabel data, mendefinisikan variabel secara operasional, dan

melaksanakan eksperimen. Untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan tersebut kepada

siswa dipersyarakatkan bahwa mereka harus benar-benar melakukannya. Dengan kata lain,

siswa harus bekerja sebagai seorang saintis. Oleh karena itu, pendekatan ini mengurangi

proporsi kegiatan membaca dan memperbesar proporsi kegiatan berinteraksi dengan

material-material nyata. Pendekatan proses dapat memberikan pemahaman yang benar

tentang hakikat sains. Dengan demikian, siswa dapat mengalami excitement sains dan dapat

memahaminya dengan lebih baik.

Mengajarkan keterampilan proses kepada siswa berarti memberikan kesempatan

kepada mereka untuk melakukan sesuatu bukan hanya membicarakan sesuatu tentang sains.
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Apabila guru hanya bercerita kepada siswanya tentang sains atau membiarkan siswa

membaca buku tentang sains, maka berarti hanya terjadi : pembicaraan tentang sains. Guru

tidak memberikan kesempatan kepada para siswa untuk merasakan sains. Pembelajaran

sains dengan pendekatan proses baik bagi saintis maupun guru-guru sains dirasakan sebagai

pendekatan yang paling baik dan tepat. Di samping itu, siswa dapat menikmatinya sebab

mereka adalah subjek belajar yang aktif dan tidak hanya pasif saja.

Keunikan pembelajaran sains dengan pendekatan keterampilan proses adalah

diberikannya kesempatan kepada siswa untuk “merasakan” sains dan mendorong mereka

untuk mempelajari fakta dan konsep-konsep sains. Sebagai contoh : adalah sangat mudah

bagi guru untuk menceritakan kepada siswa bahwa air mendidih pada suhu 1000 C dan

membeku pada suhu 00 C. Tetapi manfaat yang sangat besar bagi siswa akan diperoleh

apabila kepada mereka diajarkan bagaimana mengukur suhu yang merupakan salah satu

keterampilan proses. Siswa akan merasa menemukan sendiri titik didih dan titik beku air

serta dapat menikmati sains. Perhatikan juga bahwa kemampuan mengukur suhu adalah

kemampuan yang transferable maksudnya, dapat diterapkan pada tugas-tugas lain yang

relevan. Dengan kata lain, sekali siswa dapat mengukur suhu air yang sedang mendidih

atau air membeku maka dia akan mampu mengukur suhu dari sebarang benda.

Keterampilan-keterampilan proses sains yang lain juga transferable artinya, dapat

diterapkan pada tugas-tugas lain yang relevan. Keterampilan proses sains adalah bukan

pengetahuan biasa seperti halnya fakta akan tetapi bersifat keterampilan yang menetap

sepanjang hayat. Siswa boleh lupa fakta dan konsep seperti titik didih air tetapi sekali dia

dapat mengukur suhu air mendidih maka tidak akan pernah lupa bagaimana mengukur

suhu. Contoh yang lain misalnya, menyusun grafik adalah keterampilan proses sains. Jadi,

sekali siswa memperoleh keterampilan menyusun grafik dengan benar, maka keterampilan

tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam data baik dalam bidang sains maupun

dalam bidang ilmu sosial.

Keterampilan proses sains dapat dikelompokkan ke dalam :

 Keterampilan proses sains dasar, meliputi : mengamati/observasi, mengklasifikasi,

berkomunikasi, mengukur, memprediksi, dan membuat inferensi.

 Keterampilan proses sains terpadu, meliputi : mengidentifikasi variabel, merumuskan

definisi operasional dari variabel, menyusun hipotesis, merancang penyelidikan,
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mengumpulkan dan mengolah data, menyusun tabel data, menyusun grafik,

mendeskripsikan hubungan antar variabel, menganalisis, melakukan penyelidikan, dan

melakukan eksperimen.

Keterampilan Proses Sains Dasar :

a. Mengamati

Mengapa mengamati atau observasi penting ? Melalui observasi kita dapat belajar

tentang dunia di sekitar kita. Kita mengamati objek/benda dan gejala-gejala alam melalui

pancaindera yaitu : penglihatan, pendengaran, pembau, peraba, dan perasa. Dari berbagai

informasi yang dapat diperoleh mendorong rasa ingin tahu, pertanyaan, pikiran, interpretasi

tentang lingkungan kita, dan penyelidikan lebih lanjut. Kemampuan melakukan observasi

adalah keterampilan proses sains yang paling mendasar dan esensial untuk

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses yang lain seperti membuat inferensi,

berkomunikasi, melakukan prediksi, mengukur, dan mengklasifikasi.

b. Mengklasifikasi

Untuk memahami berbagai macam objek/benda, kejadian, dan makhluk hidup yang

ada di sekitar kita, diperlukan klasifikasi atau pengelompokan. Klasifikasi dilakukan

dengan mengamati kesamaan, perbedaan, hubungan saling keterkaitan. Persyaratan dasar

dalam klasifikasi ini adalah harus bermanfaat. Sebagai contoh, kita melakukan klasifikasi

mahasiswa berdasarkan program studi, jenis kelamin, dsb.

c. Berkomunikasi

Kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah tergantung pada

apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita lakukan. Grafik, chart, peta, simbol,

diagram, persamaan matematis, dan demonstrasi visual serta kata-kata baik lisan maupun

tertulis adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi di dalam sains.

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang jelas, cermat, dan tidak menimbulkan

salah penafsiran.

d. Mengukur

Pengembangan kemampuan pengukuran adalah sangat penting dalam melakukan

observasi, klasifikasi, dan pembandingan kuantitatif serta berkomunikasi secara efektif

dengan orang lain. Di dalam sains, pengukuran dilakukan dengan menggunakan sistem

metrik karena banyak kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh.
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e. Memprediksi

Prediksi adalah suatu perkiraan tentang hasil pengamatan yang dilakukan pada

suatu waktu di masa yang akan datang. Kemampuan menyusun prediksi tentang objek

ataupun kejadian tergantung kemampuan menentukan sifat-sifat, perilaku berdasarkan

lingkungannya. Hal ini berarti bahwa hasil prediksi sangat berkaitan dengan kemampuan

observasi, inferensi, dan klasifikasi. Ingat bahwa inferensi adalah suatu penjelasan atau

interpretasi hasil observasi. Klasifikasi dilakukan apabila kita mengidentifikasi kesamaan

atau perbedaan yang teramati baik tentang objek-objek atau kejadian-kejadian. Atas dasar

hasil klasifikasi dapat ditentukan pola untuk menentukan prediksi.

Siswa perlu dilatih untuk bertanya, misalnya :

1) Jika peristiwa ini terjadi, peristiwa apa yang akan mengikuti ?

2) Peristiwa apakah yang akan terjadi, jika saya melakukan ini ?

f. Membuat Inferensi

Kita dapat mengapresiasi lingkungan dengan lebih baik jika kita dapat membuat

interpretasi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat

mempelajari pola dan mengharapkan pola tersebut tetap berlaku jika kondisi lingkungan

sama. Banyak perilaku kita sendiri berdasarkan pada inferensi yang telah dibuat. Saintis

menyusun hipotesis berdasarkan pada inferensi-inferensi yang dibuat berkaitan dengan

tujuan penyelidikannya.


