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PENGANTAR 

 
Bismillahirrohmaanirrohiim. Pekerjaan ini saya awali dengan menyebut asma Alloh yang maha 
pemurah lagi maha pengasih. Kemurahan Alloh SWT semoga melimpah kepada semua makhluq-
Nya. Kasih Alloh SWT semoga melimpah kepada ummat-Nya yang taat menegakkan Al Qur’an dan 
Al Hadits sampai akhir zaman. 
 
Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji hanya kepada-Mu, Tuhan Alloh SWT yang mendesain dan 
menguasai alam. Hanya atas berkah, rahmat, dan kesempatan yang Engkau berikan kepadaku, 
penulisan diktat sederhana ini dapat terselesaikan.  
 
Semoga shalawat dan salam selalu melimpah kepada baginda rosululloh Muhammad saw, sanak 
keluarganya, sahabatnya, dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kami 
sekeluarga termasuk pengikut setia baginda rosululloh Muhammad saw. Allohumma aaamiin. 
 
Diktat kuliah ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa semester VIII di jurusan Pendidikan Fisika 
FMIPA UNY dalam menempuh matakuliah Pengembangan Profesi Guru Fisika dengan nomor kode 
PFI 216 dan dengan bobot 2 SKS. Matakuliah ini memfokuskan pada pemberian informasi dalam 
pengembangan profesi guru fisika dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk aktif dalam 
penelitian-penelitian mengenai pengembangan profesi guru fisika pada khususnya dan profesi guru 
pada umumnya. 
 
Matakuliah Pengembangan Profesi Guru Fisika membahas tentang hal-hal pokok pengembangan 
profesi guru fisika, antara lain: (1) ruang lingkup matakuliah pengembangan profesi guru fisika, (2) 
guru fisika dalam konteks mendidik dan mengajar murid, (3) profil dan profesi guru fisika, (4) 
paradigma kategori guru fisika, (5) supervisi akademik guru fisika, (6) usaha dan atau upaya 
pengembangan profesi guru fisika, (7) alternatif model kependidikan guru fisika, (8) sertifikasi guru 
fisika, serta (9) penelitian mengenai profil dan profesi guru fisika. Matakuliah ini dilengkapi dengan 



tugas-tugas mandiri mahasiswa yang dapat mendukung tercapainya pengembangan profesi guru 
pada diri mahasiswa calon guru fisika. 
 
Dalam kesempatan yang baik ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dekan FMIPA UNY dan jajarannya, ketua jurusan pendidikan fisika dan jajarannya, serta 
bapak dan ibu dosen di jurusan pendidikan fisika yang telah memberi banyak kesempatan 
pada saya, 

2. Mahasiswa jurusan pendidikan fisika yang telah sungguh-sungguh dalam melaksanakan 
perkuliahan, 

3. Istri tercinta dan dua anakku tersayang yang telah memberikan dukungan moral dan material 
kepada saya. 

Semoga amal kebaikan kita selalu diterima Alloh SWT. Allohumma aaamiin. 
 
Akhirnya, saya panjatkan puji syukur kepada Alloh SWT yang telah melimpahkan karunia iman, islam, 
kesehatan, kebebasan, dan kesempatan kepada saya; sehingga saya masih dapat berkarya. “Tiada 
gading yang tak retak” serta  “gajah di pelupuk mata tidak tampak dan kuman di seberang lautan 
tampak”. Demikian pepatah dan petitih orang tua kita. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang 
membangun selalu saya terima dengan senang hati. 
 

Yogyakarta, 04 Februari 2008. 
Penyusun. 

 
Ahmad Abu Hamid. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
A. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN PROFESI GURU FISIKA 
 
Matakuliah pengembangan profesi guru fisika merupakan matakuliah yang baru 
yang tercantum dalam kurikulum FMIPA tahun 2003. Ada empat kata pokok dalam 
kalimat pengembangan profesi guru fisika, yaitu: pengembangan, profesi, guru, dan 
fisika.  
 
Kata pokok yang pertama adalah: pengembangan yang berasal dari kata dasar 
kembang yang bermakna melebar atau meluas. Kata dasar ini mendapat imbuhan 
atau kata depan peng dan akhiran an, sehingga menjadi kata pengembangan yang 
bermakna developing of yang secara bebas dapat dimaknai memperluas cakrawala 
atau menjadikan luas pandangan atau memperluas wawasan. 
 
Kata pokok yang kedua adalah: profesi yang bermakna pekerjaan atas keahliannya 
sebagai mata pencahariannya. Profesi berasal dari kata profession yang berarti 
pekerjaan. Sebagai contoh, the teaching profession yang berarti pekerjaan seorang 
guru atau pekerjaan mengajar. Kata yang dekat dengan kata profesi adalah kata 
profesional. Dua kata ini berbeda maknanya. Profesional berarti ahli, yang dapat 
dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi 
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 
kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 
pendidikan profesi atau pendidikan keahlian. 
 
Kata pokok yang ketiga adalah guru. “Jarwo dosok” dari kata guru adalah “digugu 
lan ditiru”. Ini berarti guru adalah sosok (profil) seseorang yang seharusnya dapat 



dipatuhi atau dapat ditaati dan dapat diteladani dalam segala aspek tingkah lakunya 
oleh murid. Guru dapat diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
 
Kata pokok yang keempat adalah fisika. Fisika merupakan ilmu yang mempunyai visi 
atau cita-cita untuk membongkar, mengungkap, dan mendokumentasikan rahasia 
alam semesta secara ilmiah dalam bentuk aturan, hukum-hukum, dan azas-azas 
berdasarkan pada kesadaran inderawi, akali, dan ruhani. Dengan demikian, unsur-
unsur yang mendasari kegiatan seorang fisikawan adalah: (1) observasi atau 
pengamatan terhadap fenomena, gejala, dan fakta alam, (2) pengukuran yang 
merupakan upaya untuk mengkuantifikasikan besaran fisis atau upaya untuk 
mengumpulkan data, (3) analisis data yang merupakan kegiatan penalaran yang 
rasional dan objektif untuk menemukan kesimpulan atau jawaban atas hipotesis 
yang diajukan, serta (4) eksperimen verifikasi atau pengujian kembali ramalan, hasil 
eksperimen atau hasil kajian teoritis dengan realitas alam. Dengan demikian, fisika 
merupakan ilmu pengamatan dan pengukuran besaran fisis yang sangat kompleks, 
dari ukuran makroskopis sampai ukuran mikroskopis, dari pengukuran langsung 
maupun tak langsung, dengan menggunakan model matematis atau model mini 
suatu benda atau dengan benda yang sebenarnya; sehingga diperoleh aturan, 
hukum, atau azas fisis yang sederhana, bermakna, dan dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
Dengan uraian tersebut, pengembangan profesi guru fisika dapat dimaknai sebagai 
upaya memperluas wawasan kependidikan dan keguruan bagi mahasiswa calon 
guru fisika. Oleh karena itu, dalam matakuliah pengembangan profesi guru fisika 
dibahas mengenai: 

1. paradigma kategori guru fisika, 
2. tugas guru fisika, 
3. profil dan profesi guru fisika, 
4. supervisi akademik guru fisika, 
5. upaya pengembangan profesi guru fisika, 
6. alternatif model kependidikan guru fisika, 
7. sertifikasi guru fisika, serta 
8. penulisan dan penelitian kependidikan fisika. 

 
B. STRUKTURISASI MATERI PERKULIAHAN 
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BAB  2 
KATEGORI DAN TUGAS GURU  

 
A. KATEGORI GURU  
 
Kategori dapat dimaknai sebagai tingkatan atau jenjang. Kategori guru fisika 
merupakan tingkatan atau jenjang guru fisika dalam mengemban tugasnya. Secara 
umum kategori guru fisika (seperti umumnya guru) dapat dibagi menjadi empat jenis, 
yaitu: (1) guru tetap (PNS), merupakan guru yang termasuk pegawai negeri sipil 
(PNS) dengan jabatan dan golongan ruang penggajian sesuai dengan aturan 
pemerintah, (2) guru tetap yayasan, merupakan guru yang diangkat dan ditetapkan 
sebagai pegawai tetap yayasan. Jabatan dan golongan ruang penggajian sesuai 
dengan aturan yayasan yang mengangkat dan yang menetapkannya, (3) guru bantu, 
merupakan guru yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota 
madya yang terdaftar di kantor dinas pendidikan nasional di tingkat kabupaten dan 
kotamadya. Jabatan dan pangkat ruang penggajian sesuai dengan aturan 
pemerintah kabupaten atau kota madya, serta (4) guru honorarium, merupakan guru 
yang diangkat dan ditetapkan oleh sekolah atau tempat guru bekerja. Jabatan dan 
pangkat ruang penggajian sesuai dengan aturan interen sekolah atau tempat guru 
bekerja. 
 
Sisi lain menyatakan, bahwa guru adalah PNS yang diberi tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di 
sekolah, termasuk hak yang melekat dalam jabatannya. Jabatan guru adalah 
jabatan fungsional. Jabatan fungsional guru dapat diperoleh setelah angka kreditnya 
memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, jabatan guru hanya dapat 
dijabat oleh mereka yang telah berstatus sebagai PNS dan memenuhi angka 
kreditnya. 
 
Jenjang jabatan guru, pangkat, ruang, dan angka kreditnya dari yang terendah 
sampai dengan yang tertinggi disajikan dalam tabel 1 berikut. 
 

Tabel 1: Jenjang Jabatan Guru, Pangkat, Golongan Ruang, dan Angka Kreditnya 
 
 
No Jabatan Pangkat dan Golongan Ruang Angka Kredit 
1 Guru Pratama Pengatur Muda, II / a 25 
2 Guru Pratama Tingkat I Pengatur Muda Tingkat I, II / b 40 
3 Guru Muda Pengatur, II / c 60 
4 Guru Muda Tingkat I Pengatur Tingkat I, II / d 80 
5 Guru Madya Penata Muda, III / a 100 
6 Guru Madya Tingkat I Penata Muda Tingkat I, III / b 150 
7 Guru Dewasa Penata, III / c 200 



8 Guru Dewasa Tingkat I Penata Tingkat I, III / d 300 
9 Guru Pembina Pembina, IV / a 400 

10 Guru Pembina Tingkat I Pembina Tingkat I, IV / b 550 
11 Guru Utama Muda Pembina Utama Muda, IV / c 700 
12 Guru Utama Madya Pembina Utama Madya, IV / d 850 
13 Guru Utama  Pembina Utama, IV / e 1000 
 
Guru pratama diangkat pertama kali bagi calon guru yang mempunyai basis ijazah 
SGB (Sekolah Guru Bawah), SGA (Sekolah Guru Atas), SPG (Sekolah Pendidikan 
Guru), SGPD (Sekolah Guru Pendidikan Djasmani), SGO (Sekolah Guru Olahraga), 
SMOA (Sekolah Menengah Olahraga Atas), Diploma Satu (D-1), Diploma Dua (D-2), 
PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama), dan PGAA (Pendidikan Guru Agama 
Atas). Semua guru pratama dapat naik jenjang sampai jenjang yang teratas asal 
memenuhi angka kredit yang ditentukan. 
 
Guru muda diangkat pertama kali bagi calon guru yang mempunyai basis ijazah 
Sarjana Muda (BA) dan Diploma Tiga (D-3). Semua guru muda dapat naik jenjang 
sampai jenjang yang teratas asal memenuhi angka kredit yang ditentukan.  
 
Guru madya diangkat pertama kali bagi calon guru yang mempunyai basis ijazah 
Doktoral Kependidikan (Drs / Dra), Strata Satu Kependidikan (S-1,  SPd), dan 
Doktoral maupun Strata Satu Non Kependidikan asalkan mempunyai sertifikat Akta 
Mengajar IV. Semua guru madya dapat naik jenjang sampai jenjang yang teratas 
asal memenuhi angka kredit yang ditentukan.  
 
Guru madya tingkat I diangkat pertama kali bagi calon guru yang mempunyai basis 
ijazah Strata Dua (S-2) Kependidikan atau Magister Kependidikan (MPd, M.Ed, dan 
MA) maupun Strata Tiga (S-3) Kependidikan atau Doktor Kependidikan (Dr, D.Ed, 
atau PhD). Bagi calon guru yang mempunyai basis ijazah S-2 Non Kependidikan 
ataupun S-3 Non Kependidikan dapat diangkat jadi guru madya tingkat I jika 
mempunyai sertifikat Akta Mengajar IV. Guru madya tingkat I dapat naik jenjang 
sampai jenjang yang teratas asal memenuhi angka kredit yang ditentukan.  
 
Guru yang diangkat pertama kali masih disebut sebagai calon pegawai negeri sipil 
(CPNS). Untuk menjadi PNS Guru harus mengumpulkan angka kredit minimal. 
Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah: 

1. guru pratama sebanyak 15 angka kredit, 
2. guru pratama tingkat I sebanyak 20 angka kredit, 
3. guru muda sebanyak 20 angka kredit, 
4. guru muda tingkat I sebanyak 20 angka kredit, 
5. guru madya sebanyak 50 angka kredit, dan 
6. guru madya tingkat I sebanyak 50 angka kredit. 

Angka kredit minimal sekurang-kurangnya 70% berasal dari unsur utama, yaitu: 
pendidikan, proses belajar mengajar, atau bimbingan dan penyuluhan, serta 
pengembangan profesi. Angka kredit minimal sebanyak-banyaknya 30% berasal dari 
unsur penunjang, yaitu: pengabdian pada masyarakat dan pendukung pendidikan. 
Aturan ini dapat berubah sesuai dengan perubahan aturan pemerintah yang berlaku.  
 
B. PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN FISIKA 
 
1. Paradigma Lama dalam Pendidikan Fisika 
 



Sejak zaman penjajahan Belanda, di Indonesia telah diperkenalkan pendidikan 
umum. Pada kurun waktu tahun 1958 sampai tahun 1970 untuk sekolah rendah (SR) 
diajarkan antara lain matapelajaran berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu bumi. 
Untuk sekolah menengah pertama (SMP) diajarkan antara lain matapelajaran ilmu 
aljabar / hitung, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu bumi. Untuk sekolah 
menengah atas (SMA) jurusan ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam (Pas Pal) 
diajarkan antara lain matapelajaran  ilmu aljabar, ilmu ukur analit, ilmu ukur ruang, 
ilmu ukur sudut, fisika, mekanika, kimia, biologi, ilmu bumi indonesia, ilmu bumi 
alam, dan ilmu bumi falak. 
 
Pada kurun waktu tahun 1971 sampai sekarang (tahun 2008) untuk sekolah dasar 
(SD) diajarkan antara lain: mata pelajaran: matematika dan ilmu pengetahuan alam 
yang terbagi menjadi fisika dan biologi. Untuk sekolah menengah pertama (SMP) 
diajarkan antara lain: mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam yang 
terbagi menjadi fisika dan biologi. Pada tahun 2004 dengan KBK dan tahun 2006 
dengan KTSP mata pelajaran IPA (Sains) sudah dipecah jadi tiga, yaitu: biologi, 
fisika, dan kimia. Untuk SMA atau SMU diajarkan antara lain: mata pelajaran fisika, 
biologi, kimia, dan matematika. 
 
Pada kurun waktu tahun 1946 sampai tahun 2000 pada umumnya pembelajaran 
masih bersifat teacher centered. Pada umumnya metode mengajar yang digunakan 
adalah metode ceramah. Guru masih menjadi penguasa kelas, sumber informasi 
utama, dan orang yang paling tahu ilmu yang diajarkan di kelas itu. Jadi guru lebih 
mendominasi kegiatan pembelajaran, guru mengajar belum mendidik. 
 
Dalam kurun waktu (1946 – 2000), pembelajaran masih sistem suap, sehingga guru 
berupaya menyuapi murid-muridnya dengan pengetahuan yang dimiliki guru. 
Pembelajaran masih tekstual, dalam arti buku pelajaran masih dipandang sebagai 
sumber materi pelajaran dan buku sebagai kajian. Hambatan yang dirasakan antara 
lain buku pelajaran masih jarang dipunyai murid, kalau boleh dinyatakan tidak ada 
buku pelajaran. Dengan demikian, murid harus  rajin mendengarkan, mencatat, dan 
diam; sehingga murid di sekolah merasa terbelenggu. Jadi murid masih mencatat 
apa yang dijelaskan guru, murid belajar dari catatan di kelas, dan materi ulangan 
hanya berasal dari buku catatan saja. 
 
Orientasi pembelajaran masih pada penguasaan pengetahuan oleh murid atau 
penguasaan produk pembelajaran oleh murid. Guru atau sekolah hanya 
mementingkan IQ (kecerdasan) melulu, karena evaluasi belajar hanya bersifat 
hafalan. Akibatnya banyak pengetahuan murid yang tidak berguna bagi 
pengembangan diri murid, karena pengetahuan murid hanya hafalan dan hanya 
sedikit segi atau aspek keterampilannya. 
 
Pada kurun waktu (1946 – 1970) sarana dan prasarana pembelajaran juga masih 
kurang, kalau tidak dapat disebut tidak ada. SMA di tingkat kabupaten (pada waktu 
itu kabupaten gunung kidul, bantul, kulon progo, dan sleman hanya mempunyai 
sebuah SMA), pada umumnya belum mempunyai alat peraga, perangkat percobaan, 
model, atau alat ukur yang biasa digunakan dalam percobaan. Jadi murid dan guru 
tidak pernah mengadakan percobaan yang digunakan untuk melatih keterampilan 
ilmiah. Demikian kondisi pendidikan di SMA dan pendidikan di sekolah pada 
umumnya. Sangat memprihatinkan.  



 
Pada kurun waktu (1946 – 1960), kelulusan pada tiap-tiap jenjang pendidikan (SD, 
SMP, dan SMA) ditentukan dengan ujian negara dengan nilai minimal 5,5 (lima 
koma lima) pada tiap mata pelajaran yang diujikan. Banyak sekolah-sekolah di 
tingkat kabupaten yang prosentase kelulusannya rendah; sehingga banyak murid 
yang hanya menerima ijazah dan tidak menerima tanda lulus ujian di tingkat SR, 
SMP, atau SMA. Namun yang patut mendapat perhatian adalah: kondisi keamanan 
sekolah masih terjaga; tidak ada murid atau orang tua murid yang demonstrasi 
karena tidak lulus ujian dan tidak ada anarkis di sekolah; misalnya: sekolah dirusak 
oleh murid dan guru diancam murid atau orang tua murid. Mereka menyadari 
kekurangannya dan di lain waktu akan diperbaiki. 
 
Pada kurun waktu (1946 – 1970), kondisi sekolah-sekolah di kabupaten berbeda 
dengan kondisi sekolah-sekolah di kotamadya yogyakarta. Di kota sudah banyak 
SMA, misalnya: SMAN I, II, III, IV, V, dan VI. SMA swasta juga sudah ada, misalnya: 
SMA Muhammadiyah (sekarang SMA MUHI), SMA Bopkri I dan II, SMA de Brito, 
serta SMA Steladuce. SMP juga sudah banyak, antara lain SMPN I, II, III, IV, V, VI, 
VII, dan VIII. SMP swasta juga sudah banyak. Kondisi sekolah-sekolah di kota relatif 
lebih baik. Laboratorium sentral juga sudah ada, yaitu laboratorium sentral di SMAN 
III Yogyakarta. Peralatannya lengkap, karena peralatan SMA di zaman penjajah 
belanda. Namun di laboratorium sentral perangkat percobaan hanya 
didemonstrasikan, murid-murid tidak praktek berkelompok atau praktek individual. 
Hal ini dilakukan karena memang jumlah alatnya sangat terbatas.  
 
Murid-murid yang mengenyam pendidikan di kota keluarannya sangat bagus dan 
kebanyakan dapat jadi pimpinan universitas dan lembaga negara. Berbeda dengan 
murid-murid yang mengenyam pendidikan di tingkat kabupaten. Mereka yang lulus 
dengan predikat sangat baik, dapat jadi pemimpin. Bagi mereka yang pas-pasan, 
terlempar dari dunia kepemimpinan, jadi rakyat biasa.  
 
Nasib pendidikan fisika di sekolah juga sama. Di sekolah-sekolah kota, banyak guru 
yang berpengalaman mengajar fisika, boleh dinyatakan guru-guru yang excellent, 
mereka mengajar dengan baik dan memberi teladan yang sangat baik dalam belajar.  
Ini berbeda dengan sekolah-sekolah di tingkat kabupaten, guru-guru boleh dikatakan 
kelas II dan sudah tentu menghasilkan produk kelas II juga. 
 
2. Paradigma Baru dalam Pendidikan Fisika 
 
Pembelajaran fisika di indonesia pada umumnya dan di SMA pada khususnya, sejak 
tahun delapan puluhan sudah mulai dibenahi dengan adanya pelatihan kerja guru 
(PKG) dan sanggar pelatihan kerja guru (SPKG). Guru-guru dilatih untuk 
menggunakan alat peraga maupun perangkat percobaan fisika di sanggar. Dengan 
harapan guru-guru dapat mendidik murid-muridnya terampil bekerja ilmiah untuk 
menghasilkan produk ilmiah dan membudayakan sikap ilmiah.  
 
Alat-alat dan perangkat percobaan fisika sudah didistribusikan oleh pemerintah 
pusat (dalam hal ini oleh departemen pendidikan dan kebudayaan / Depdikbud) ke 
sekolah-sekolah khususnya ke SMA untuk memenuhi kebutuhan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran. Namun apa yang terjadi ? Alat dan perangkat 



percobaan fisika tidak digunakan dalam pembelajaran, dalam arti guru kembali ke 
budaya semula, yaitu ceramah. 
 
Alat dan perangkat percobaan fisika banyak yang rusak, karena lama tidak 
digunakan; artinya rusak karena dimakan waktu. Mengapa alat tidak digunakan guru 
? Jawabnya sederhana, karena evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS) 
soal-soalnya hanya hafalan, tidak ada soal-soal yang menanyakan proses 
percobaan fisika. Alasan lain, karena materi pelajaran yang ada dalam garis-garis 
besar program pelajaran (GBPP) sangat banyak dan jika diajarkan dengan 
percobaan kurang waktu. “Kambing hitamnya” adalah EBTANAS dan GBPP. 
 
Upaya lain pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru adalah membuat 
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Untuk mata pelajaran fisika dibentuk 
MGMP Fisika di tiap-tiap kabupaten dan kota. Namun, kenyataan menunjukkan, 
bahwa murid masih pasif dalam pembelajaran fisika. Guru-guru fisika juga masih 
mempunyai “kambing hitam” yaitu: UNAS (ujian akhir nasional) dan GBPP fisika di 
sekolah. 
 
Pemerintah telah merubah kurikulum sekolah berkali-kali. Pada tahun 2004 lahir 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Namun, kenyataannya dalam KBK standar 
kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan materi pokok mata pelajaran fisika 
masih banyak. Oleh sebab itu, guru-guru fisika juga enggan membelajarkan murid-
muridnya dengan pendekatan menemukan. Lagi-lagi “kambing hitamnya” adalah 
UNAS dan GBPP yang syarat dengan materi pelajaran.  
 
Tahun 2006 lahir kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sebenarnya KTSP 
merupakan kurikulum operasional yang seharusnya dibuat di tingkat satuan 
pendidikan atau dibuat oleh sekolah dan dilaksanakan oleh sekolah. Namun, karena 
kekurang percaya diri dari fihak sekolah KTSP tidak berjalan seperti rencana. 
Akibatnya apa ? Pembelajaran fisika masih tradisional, pada umumnya guru masih 
banyak yang menggunakan metode ceramah. 
 
Dimulai pada tahun 2000, dalam kondisi pendidikan fisika yang carut marut, ada 
guru-guru fisika yang melakukan inovasi dalam pembelajaran, misalnya: ada guru 
yang menggunakan media over heat projector (OHP), ada yang melaksanakan 
praktikum di sore hari, ada yang menggunakan komputer dan LCD untuk 
melaksanakan pembelajaran, ada yang menerapkan pembelajaran di luar kelas, ada 
yang menerapkan model-model pembelajaran dengan modul, dan sudah ada yang 
merintis penilaian (evaluasi belajar) pada ranah afeksi dan psikomotorik disamping 
evaluasi pada ranah kognitif. Namun belum ada guru yang menggunakan 
pendekatan inkuiri - deskoveri dan metode eksperimen untuk menemukan konsep, 
prinsip, teori, azas, dan hukum-hukum fisika. Ada mahasiswa calon guru dan guru 
yang melaksanakan pendekatan dan metode ini, tetapi dalam rangka penelitian 
kependidikan fisika. Hal ini dirasa banyak manfaatnya. 
 
Pemerintah juga sudah melakukan terobosan-terobosan inovatif, misalnya: 
digalakkannya perlombaan karya ilmiah remaja, perlombaan-perlombaan tingkat 
nasional dan internasional, dibentuk sekolah mandiri, dibentuk sekolah unggulan, 
serta dibentuk sekolah berbasis internasional. Namun, kenyataannya, inovasi-
inovasi ini disalah tafsirkan; sehingga sekolah pada umumnya dan SMA pada 



khususnya masih mendidik dan mengajar murid-muridnya dengan cara lama, yaitu: 
ceramah. Lagi-lagi “kambing hitamnya” adalah UNAS dan GBPP yang syarat materi 
pelajaran pada umumnya dan syarat materi pelajaran fisika pada khususnya. 
 
Ilustrasi tersebut, mengisyaratkan agar pendidikan di indonesia pada umumnya dan 
pendidikan fisika pada khususnya diubah pada tingkat mikro pendidikan, yaitu: 
PEMBELAJARAN. Guru harus berani mengubah budaya atau cara mengajarnya, 
dari menyuapi murid ke penemuan aturan, hukum, atau azas fisika. Murid juga harus 
berani mengubah cara belajarnya, dari pasif ke aktif menemukan aturan, hukum, 
atau azas fisika.  
 
Perubahan yang ekstrem dikemukakan oleh Boyer (1990) dan Kirp dkk. (2003), yang 
menyatakan, bahwa pendidikan harus memfokuskan perhatiannya pada interaksi, 
interpenetrasi, dan konvergensi dari proses pengajaran dan penelitian. Kegiatan-
kegiatan descovery, application, integration, and teaching; semuanya merupakan 
scholarships, empat bentuk inquiry yang saling kait mengait yang berfokus pada 
learning. Kita harus memandang sekolah sebagai sebuah community of inquiry. 
Dalam komunitas ini staf akademika sekolah (guru, murid, laboran, dan teknisi) 
harus berpartisipasi aktif, bukan sebagai individual (perorangan), tetapi sebagai 
kolega yang semuanya terlibat dalam kegiatan penelitian, pengajaran, dan 
pencarian (penemuan) pengetahuan (ilmu). Untuk ini diperlukan: 
1. scholarship of discovery (ilmu mengenai penemuan), 
2. scholarships of integration (ilmu mengenai integrasi / penyatuan), 
3. scholarships of application (ilmu mengenai penerapan), 
4. scholarship of teaching (ilmu pengajaran / pembelajaran / instruction), dan 
5. creating values (tata nilai kreatif) melalui jejaring ABG (academicians / akademisi, 

businessment / pebisnis, women / perempuan / gender , and government 
agencies / agen-agen pemerintah). 

 
Dengan demikian, pengetahuan (ilmu) dapat menghasilkan tata nilai (values) dan 
proses pencapaian pengetahuan (proses pengajaran, pembelajaran, dan 
pendidikan) tidak boleh terisolasi dengan  lingkungannya. Dalam arti pembelajaran 
tidak boleh tercerabut dari akar budaya (cultural) daerah, baik regional maupun 
nasional.  
 
Sebagai contoh.  
1. Pendidikan IPA tidak boleh lepas dari budaya “ngawu-awu”. Maksudnya, petani daerah kering 

membalikkan tanah pada saat musim kemarau, menyebar abu dapur ke sawah yang tanahnya 
sudah dibalik, menabur kompos di atas abu dapur, dan menanti hujan turun. Setelah hujan turun, 
tanah dibajak, kemudian disebari benih tanaman; misalnya: padi, kedelai, kacang tanah, kacang 
hijau, kacang panjang, jewawut, canthel, dan jagung. Setelah benih-benih tanaman ini mulai 
tumbuh, petani menyiangi tanaman yang heterogen dan petani dapat memanennya secara 
bergilir. Setelah tanaman habis dipanen, tanah diolah kembali, dipupuk kembali, dan kemudian 
ditanami umbi kayu dan umbi jalar. Akhirnya petani dapat menanti panen umbi-umbian. 
Pertanyaan yang logis dapat dikemukakan pada murid, misalnya: mengapa tanah harus dibalik, 
mengapa harus ditebari abu dapur, mengapa harus ditebari kompos, mengapa harus dibajak, dan 
baru ditebari benih ? Berapa kelembaban dan temperatur tanah pada saat dibalik, diberi abu 
dapur, diberi kompos, dan pada saat turun hujan. Berapa mm curah hujan di wilayah itu agar 
tanah menjadi subur setelah dibalik, diberi abu dapur, diberi kompos, dan dibajak. Peristiwa 
biologis dan kimiawi apa saja yang terjadi setelah tanah dibalik sampai disebari bibit tanaman ? 
Pertanyaan ini dapat dipecahkan dari segi biologi, kimia, dan fisika. Jadi benar-benar mata 
pelajaran IPA (Sains) menjadi mata pelajaran terpadu antara biologi, fisika khususnya ilmu 
kebumian dan ilmu pranata mangsa, serta kimia. 



2. Di wilayah banjir, sawah dibuat terasering. Terasering dibuat tiga tingkat, tingkat paling bawah 
(paling dalam) ditebari ikan, tingkat kedua ditanami padi, serta pada tingkat yang ketiga ditanami 
palawija, buah-buahan, dan sayur mayur (misalnya: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang 
panjang, cabai, tomat, terong, bayam, kubis, sawi, wortel, melon, semangka, waluh, waluh jipang, 
pare, termemes, dan brokoli). Pertanyaan yang logis dapat diutarakan kepada murid, misalnya: 
apa sebab sawah di wilayah banjir harus dibuat terasering, bagaimana aliran air pada tanah 
terasering, bagaimana aliran pupuk dapat menjangkau wilayah tanah terasering, faktor-faktor 
apakah yang mempengaruhi kesuburan tanaman di wilayah tanah terasering ? Demikianlah 
murid dikenalkan kepada lingkungan dan budayanya melalui pendidikan IPA. 

3. Di wilayah pantai, dibuat kelompok peternak (sapi, kerbau, kambing, dan hewan iwen lainnya), 
kelompok petani pantai (kelompok petani: bawang putih, bawang merah, cabai, terong, tomat, 
kacang panjang, jagung, padi gogo, buah naga, dan mahkota dewa), mereka menanam pohon 
bakau dan cemara laut untuk menahan ombak dan aberasi laut, serta mereka membangun 
kolam-kolam air tawar untuk mengairi tanamannya. Gumuk-gumuk pantai dapat dilestarikan, 
aberasi pantai dapat ditahan, dan bahaya tsunami dapat diminimalkan. Murid dapat diberi 
pertanyaan yang logis, mengapa di wilayah pantai harus dibuat kelompok-kelompok masyarakat 
yang seperti tiu ? Apa manfaatnya ? Berapa temperatur, PH, dan kelembaban tanah pantai 
sebelum dan sesudah adanya kompos yang terdiri dari kotoran binatang ? Apakah cacing tanah 
dapat hidup subur di tanah pantai yang berkompos ? Apa pengaruh cacing tanah terhadap 
kesuburan tanah ? Bagaimana struktur kolam dan seperti apa aliran air yang berguna bagi 
pertanian pantai ? Apakah perlu tambahan pupuk kimia di lahan pantai ? Dengan demikian, 
pendidikan IPA tidak tercerabut dari budaya masyarakat pantai 

 
Perubahan pembelajaran yang dimaksud seperti diilustrasikan dalam tabel 2 berikut. 
 

Tabel 2: Perubahan Fraksis Pendidikan 
 
No Keadaan Sekarang Keadaan yang Diharapkan 
1 Bersifat tekstual (hafalan) Bersifat faktual, konseptual, dan kontekstual 
2 Berorientasi kepada produk Berorientasi kepada proses 
3 Hasil belajar berupa pengetahuan Hasil belajar berupa kemampuan dan kepribadian 
4 Murid merasa terbelenggu Murid ada kebebasan dan kemerdekaan 
5 Pembelajaran sistem menyuapi pengetahuan Pembelajaran sistem menemukan konsep 
6 Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan pada 

ranah kognitif saja 
Evaluasi dilakukan dengan authentic assessment 
dan portfolio pada ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik 

7 Semua kebijakan ada di pemerintah pusat dan 
sekolah hanya melaksanakan kebijakan 

Kebijakan adalah kebijakan kolektif yang 
membangun community of inquiry 

8 Sebagian besar pengetahuan tidak bermanfaat 
bagi murid 

Sebagian besar pengetahuan bermanfaat bagi 
murid, karena ditemukan sendiri oleh murid 

9 Pembelajaran hanya mementingkan IQ Pembelajaran memperhatikan IQ, EQ, dan SQ 
10 Lulusan berorientasi untuk studi lanjut Lulusan berorientasi ke studi lanjut dan terjun ke 

masyarakat 
11 Kurang menggunakan sarana pendidikan Menggunakan sarana pendidikan secara maksimal 
12 Penggunaan buku untuk kajian Penggunaan buku untuk referensi (acuan) 
13 Pendidikan tidak memperhatikan secara 

penuh terhadap pemberdayaan fisik, akal, dan 
hati 

Pendidikan memperhatikan secara penuh 
pemberdayaan fisik, akal, dan hati 

14 Pembelajaran tidak melaksanakan IQRA’ 
(menemukan) 

Pembelajaran berbasis IQRA’ (menemukan / inquiry) 

15 Manajemen dari pusat, daerah hanya sebagai 
pelaksana 

School based management, otonomi daerah, dan 
daerah memegang kendali manajemen 

16 Sekolah bersifat seragam  Ada perbedaan antar sekolah 
17 Sekolah bersifat otoriter Sekolah bersifat demokratis 
18 Sekolah bersifat pemerintah sentris Sekolah terbuka bagi semua stakeholders  
19 Sekolah bersifat kaku Sekolah bersifat fleksibel (lentur) 
20 Sekolah cenderung dehumanis, karena kurang 

memperhatikan kreativitas murid dan guru 
Sekolah cenderung manusiawi, karena 
memperhatikan kreativitas murid dan guru 

21 Sekolah bersifat kurang adil, karena semua 
kebijakan dari pusat 

Sekolah bersifat adil, karena kebijakan berasal dari 
sekolah 

22 Sekolah punya respon konsumtif, karena dana 
dan kebijakan dari pusat 

Sekolah punya respon kreatif, karena dana dan 
kebijakan dari sekolah 

23 RIPS bersifat seragam, karena menunggu 
kebijakan pusat (top down) 

RIPS bersifat kreatif, karena kebijakan dari sekolah 
(butom up) 

 



Paradigma baru pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran pada umumnya 
memang seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2. Bagaimanakah pembaruan 
pendidikan fisika di sekolah ? Pendidikan fisika di sekolah juga harus melahirkan 
lulusan yang mempunyai tata nilai, kepribadian, kemampuan, keterampilan, 
kemandirian, kreativitas, dan jiwa pembaharu (inovatif). Oleh sebab itu, pendidikan 
fisika harus dilakukan dengan pendekatan generik yang dapat 
menumbuhkembangkan kemampuan umum yang dimiliki oleh fisikawan dan 
menggunakan metode IQRA’ atau metode mengajar yang berorientasi pada 
penemuan konsep, prinsip, teori, azas, aturan-aturan, dan hukum-hukum fisika oleh 
murid atas bimbingan dan bombongan guru fisika. 
 
Apakah sebenarnya pendekatan generik itu ? Pendekatan generik merupakan cara-
cara mengajar yang sistematis, aksiomatis, dan filosofis yang digunakan untuk 
menumbuhkembangkan kemampuan umum fisikawan dalam diri murid. Kemampuan 
generik (umum) fisikawan itu apa saja ? Kemampuan generik fisikawan antara lain 
kemampuan dan keterampilan: 
1. melakukan pengamatan langsung dan tak langsung dengan enam inderanya 

yang mempunyai efek pengiring jujur, teliti, hati-hati, sabar, tekun, disiplin, taat 
azas, penalaran yang rasional dan objektif, serta menumbuhkan rasa ingin tahu. 

2. melakukan pengukuran langsung dan tak langsung yang mempunyai efek 
pengiring terampil memilih dan menggunakan alat ukur, terampil membaca skala 
dalam alat ukur, mengembangkan sense of scale and sense of number, terampil 
dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi data, terampil dalam membuat tabel 
data, serta terampil bekerja ilmiah. 

3. menggunakan bahasa simbolik matematis, inferensi logis, serta terampil 
mengembangkan logika taat azas dari hukum-hukum alam. 

4. menemukan, membangun, dan menerapkan konsep, prinsip, teori, aturan, azas, 
atau hukum-hukum fisika. 

5. berkomunikasi dengan santun, memimpin dirinya dan kelompoknya, serta 
mengelola konflik. 

6. menemukan bahwa keteraturan alam ini merupakan desain dan bukti kekuasaan 
Alloh Tuhan semesta alam. 

 
Metode IQRA’ itu apa ? Metode IQRA’ merupakan langkah-langkah operasional 
dalam pembelajaran fisika yang berfokus pada penemuan konsep, prinsip, teori, 
aturan-aturan, azas, atau hukum-hukum fisika. Jadi dalam metode IQRA’ guru 
sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah, motivator, dan evaluator dalam 
menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar murid. Dalam metode IQRA’ guru 
bukan sebagai orator yang menyebarkan dan menjajakan ilmu yang dikuasainya, 
tetapi guru dan murid bersama-sama meneliti untuk menemukan ilmu dengan 
menggunakan proses ilmiah dan sikap ilmiah. 
 
Dalam pembelajaran fisika pada khususnya dan pembelajaran IPA (Sains) pada 
umumnya, sudah seharusnya guru menggunakan pendekatan generik dan metode 
IQRA’. Jika kemampuan generik biologi, kimia, dan fisika sudah ditemukan, maka 
pendekatan generik dan metode IQRA’ dapat diterapkan. 
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TUGAS GURU FISIKA 
 
A. MENGAJAR DAN MENDIDIK 
 
Sudah dijelaskan, bahwa dalam pendidikan IPA (Sains) pada umumnya dan 
pendidikan fisika pada khususnya, tidak hanya segi pengajaran yang diperhatikan, 
tetapi segi pendidikan seharusnya juga diperhatikan. Mengajar dan mendidik, dua 
istilah ini saling kait mengait, saling jalin menjalin, saling pengaruh mempengaruhi, 
keduanya tidak dapat dipisahkan. Apabila seorang guru fisika mengajar dan 
mendidik nurid mengenai teleskop, maka langkah-langkah sebagai berikut dapat 
ditempuh. 
 
1. Langkah-langkah guru mengajar, misalnya:  
a. guru menjelaskan, pada umumnya teleskop digunakan untuk mengamati benda 

(objek) yang berada jauh sekali dari pengamat,  
b. teleskop terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler yang keduanya merupakan 

lensa positif yang disusun segaris dengan jarak antara kedua lensa kira-kira 
sama dengan panjang kedua fokus lensa (jarak titik api lensa objektif dan lensa 
okuler), 

c. biasanya lensa objektif mempunyai jarak titik api (fokus) yang lebih besar dari 
jarak titik api lensa okuler, 

d. lensa objektif membentuk bayangan yang terbalik dan diperkecil dari ukuran 
objeknya, sedangkan lensa okuler membentuk bayangan yang diperbesar dari 
bayangan yang dibentuk lensa objektif dan terbalik, 

e. perbesaran sudut yang dibentuk teleskop (M) sama dengan negatif perbandingan 
antara jarak titik api lensa objektif dengan jarak titik api lensa okuler, atau M = 
fobjektif / fokuler. 

 
Jika guru berhenti di sini, dalam arti hanya memberi tahu bagian-bagian teleskop 
dan fungsinya, maka guru hanya mengajar. Guru hanya memberi tahu kepada murid 
tentang fakta, sehingga murid tahu akan fakta, maka guru hanya mengajar. 
 
2. Langkah-langkah guru mendidik 
Seharusnya guru tidak berhenti disini, tetapi guru seharusnya melanjutkan 
pembelajarannya dengan langkah-langkah mendidik berikut. 
a. guru membimbing kegiatan murid mengenai pembuatan atau merangkai dua buah 

lensa positif yang berbeda jarak titik apinya menjadi sebuah teleskop sederhana, 
b. guru membimbing murid menggunakan teleskop, dalam arti guru membimbing 

murid dalam meletakkan lensa objektif, lensa okuler, dan mengatur jarak antara 
kedua lensa; agar teleskop dapat digunakan, 

c. guru menilai (mengevaluasi) murid dalam ranah afeksi, dalam arti guru menilai 
ketelitian, kehati-hatian, dan kerapian murid, serta mengembangkan sifat ingin 
tahu murid, 

d. guru menilai ranah psikomotorik murid, dalam arti guru menilai keterampilan murid 
dalam merangkai alat (teleskop sederhana), keterampilan mengamati objek dan 
keterampilan murid dalam mengatur kedudukan lensa objektif dan lensa okuler; 
sehingga diperoleh bayangan yang jelas yang dapat dilihat dengan mata. 

 
Apabila guru sampai membimbing dan menilai murid, maka kegiatan guru sudah 
mendidik. Apalagi guru sudah memberikan suatu masalah atau murid-murid 



dibimbing untuk menemukan masalah; kemudian guru membimbing dan 
mengarahkan murid dalam pemecahan masalah, sehingga diperoleh jawaban 
terhadap masalah tersebut (jawaban masalah dapat berupa kesimpulan), maka guru 
sudah mendidik. 
 
Uraian tersebut menjelaskan perbedaan esensi antara mengajar dan mendidik. Jadi, 
tugas utama pendidikan adalah pembinaan watak, pembinaan karakter (sifat dan 
perilaku) murid, pembinaan penalaran, sikap, dan keterampilan murid, serta 
pembinaan akhlak mulia murid. 
 
B. TUGAS GURU FISIKA 
 
Tugas utama guru pada umumnya dan tugas guru fisika pada khususnya antara lain 
disebutkan dalam surat edaran bersama menteri pendidikan dan kebudayaan serta 
kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor 57686/MPK/1989 dan nomor 
38/SE/1989 mengenai angka kredit dalam jabatan guru tahun 1989, undang-undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan undang-undang 
nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ketiga ketetapan ini merupakan 
ketetapan resmi dari lembaga tinggi negara, yaitu: dari pemerintah dan dari dewan 
perwakilan rakyat. Jadi ketetapan ini harus ditaati oleh semua guru dan dosen di 
indonesia. 
 
Tugas guru dalam surat edaran bersama dibagi menjadi empat bidang kegiatan, 
yaitu:  
1. Pendidikan, meliputi, 
a. mengikuti dan memperoleh ijazah pendidikan formal, dan 
b. mengikuti dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan. 
2. Proses belajar mengajar, meliputi, 
a. melaksanakan proses belajar mengajar, dari merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi hasil belajar murid, menganalisis hasil evaluasi, serta melakukan 
program remediasi, 

b. melaksanakan tugas di daerah terpencil, serta 
c. melaksanakan tugas tertentu di sekolah, misalnya: menjadi kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah. 
3. Pengembangan profesi, meliputi, 
a. melakukan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan, 
b. membuat media pembelajaran atau alat peraga, 
c. menciptakan karya seni, 
d. menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, serta 
e. mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 
4. penunjang proses belajar mengajar, meliputi, 
a. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan 
b. melaksanakan kegiatan pendukung pendidikan, misalnya mengikuti semlok, 

menjadi panitia dalam kegiatan sekolah, wali kelas, kepala laboratorium, 
membimbing mahasiswa PPL, dan mendapat tanda jasa. 

 
Tugas guru dalam undang-undang sisdiknas adalah: merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Guru atau pendidik juga berkewajiban menciptakan suasana 



pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Guru juga 
berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 
kedudukan (martabat guru). 
 
Dalam undang-undang guru dan dosen ditegaskan, bahwa guru berkewajiban: 
1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni; 

3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif; 
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, 

serta nilai-nilai agama dan etika; serta 
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
 
Dalam buku panduan penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan 
disebutkan, bahwa portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan 
pengalaman berkarya (prestasi) yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi 
sebagai guru dalam interval (kurun) waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan 
unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru menjalankan peran sebagai 
agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran diperlukan kompetensi 
kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. 
 
Komponen portofolio meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, 
(3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) 
penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya 
pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman 
organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta (10) penghargaan yang relevan 
dengan bidang pendidikan. Untuk mengetahui adanya kompetensi pedagogik dalam 
diri guru perlu dinilai unsur-unsur: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan 
pelatihan, (3) pengalaman mengajar, serta (4) perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran. 
 
Untuk mengetahui adanya kompetensi kepribadian dan sosial pada diri guru perlu 
diketahui penilaian dari atasan dan pengawas. Sedangkan untuk mengetahui 
adanya kompetensi profesional dalam diri guru perlu dinilai unsur-unsur berikut: (1)  
kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3)  pengalaman mengajar, (4) 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta (5) prestasi akademik. 
 
Tugas guru memang berat. Namun tugas guru secara garis besar dapat dituliskan 
sebagai berikut. 
1. mengembangkan kualitas murid sebagai sumber daya manusia yang handal di 

masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal murid 
yang berada di luar kendali guru, misalnya: lingkungan masyarakat, kondisi 
rumah tangga, bakat, dan minat murid; 

2. mengajar yang mendidik, apabila guru memperoleh bekal yang memadai tentang 
wawasan pendidikan; 

3. menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi murid dan berakhlak mulia, seperti 
ungkapan: ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri 
handayani; 



4. selalu mengembangkan kompetensi guru, misalnya: kompetensi akademik, 
kompetensi pedagogik, kompetensi individual (kepribadian), kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional. 

 
Tugas guru fisika yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembelajaran ialah: 
menggunakan model latihan menemukan (inquiry training model), pendekatan 
generik (generic approach), dan metode IQRA’ (IQRA’ method). Pendekatan generik 
merupakan suatu teori pembelajaran yang berbasis pada pengembangan 
kemampuan umum (dasar) fisika yang harus dimiliki murid. Sedangkan metode 
IQRA’ merupakan cara-cara mengajar yang bersifat praktis, aktual, faktual, 
konstektual, dan konseptual melalui kegiatan membaca alam. Dengan demikian 
metode IQRA’ memfokuskan kepada kegiatan murid untuk mengamati alam dengan 
dasar kesadaran inderawi, akali, dan ruhani guna menemukan masalah, mengukur 
atau mengumpulkan data, mengklasifikasi atau menggolong-golongkan data 
sehingga murid dapat membuat tabel data dan memasukkan data ke dalam tabel 
data, dengan kemampuan bernalar yang rasional, logis, dan objektif murid dapat 
menganalisis data, membuat kesimpulan, mengomunikasikan hasil kegiatannya 
kepada fihak lain dengan santun, serta mampu menerapkan produk penelitiannya ke 
dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan industri dengan bijak. Artinya dalam 
pembelajaran, murid harus menemukan sendiri konsep, prinsip, teori, azas, atau 
hukum-hukum fisika serta murid dapat menumbuhkembangkan kemampuan generik 
(kemampuan dasar) fisika, membudayakan sikap ilmiah melalui kerja ilmiah. Jadi 
guru fisika dalam pembelajarannya harus mampu mengembangkan kemampuan 
dasar (kemampuan generik) fisika yang dimiliki oleh fisikawan dalam diri murid. 
Kemampuan dasar (kemampuan generik) yang dimaksud antara lain: 

1. kemampuan melakukan pengamatan langsung atau tak langsung terhadap 
gejala atau fakta alam, dengan efek pengiring (nurturant effect): (a) jujur, (b) 
hati-hati, (c) teliti, (d) sabar, (e) tekun, (f) disiplin, (g) taat azas, (h) mampu 
menggunakan panca indera, (i) mampu menggunakan nalar yang rasional 
dan objektif, (j) mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, serta (k) mampu 
meningkatkan iman dan taqwa kepada Alloh SWT, karena hanya Alloh-lah 
yang menciptakan alam ini, Alloh-lah yang maha cerdas, dan Alloh-lah yang 
maha kreatif. 

2. kemampuan melakukan pengukuran langsung atau tak langsung pada 
besaran fisis, dengan efek pengiring seperti pada poin 1 serta efek pengiring 
lainnya, seperti: (a)  terampil dan kreatif dalam mengamati, (b) terampil dan 
kreatif dalam memilih dan menggunakan alat ukur besaran fisis, (c) terampil 
membaca skala alat ukur dan mampu menumbuhkankembangkan pengertian 
tentang skala dan angka-angka “sense of scale and sense of numbers”, (d) 
terampil dan kreatif dalam membuat dan menggunakan tabel data, (e) 
terampil dan kreatif dalam melakukan klasifikasi data, (f) terampil dan kreatif 
dalam membuat grafik hubungan antar besaran fisis, (g) terampil dan kreatif 
dalam membuat kesimpulan, serta (h) terampil melakukan kegiatan ilmiah 
pada umumnya. 

3. kemampuan dan kreatif dalam menggunakan bahasa simbolis matematis, 
mengembangkan logika taat azas dari hukum-hukum alam, menggunakan 
inferensi logis, menggunakan hukum sebab akibat, membangun model 
matematis, menggali dan menggunakan informasi ilmiah tentang gejala alam 
yang dimati dan diukur, menemukan dan menggunakan hukum sebab akibat, 
serta kemampuan berkomunikasi dengan santun. 



4. kemampuan memimpin dirinya sendiri dan kelompoknya serta kemampuan 
berempati, bersimpati, dan kemampuan mengelola konflik. 

 
Pembelajaran fisika dengan pendekatan generik dan metode IQRA’ sudah mampu 
membelajarkan murid untuk menemukan konsep, prinsip, teori, azas, atau hukum-
hukum fisika melalui kegiatan ilmiah (keterampilan proses sains) serta sudah 
membudayakan murid untuk kreatif dan bersikap ilmiah. Dengan menggunakan 
pendekatan generik dan metode IQRA’ guru fisika sudah mampu mengajar dan 
mendidik. Sudah tentu guru fisika harus mengevaluasi hasil pembelajarannya pada 
ranah kognitif dengan tes, mengevaluasi ranah afektif dan psikomotorik dengan 
menggunakan lembar observasi kegiatan murid (LOKM) atau dengan tes, serta 
mengevaluasi kreatifitas murid dengan menggunakan tes atau LOKM. 
Sudah tentu dalam melaksanakan pembelajaran guru harus mengelola kelas, 
laboratorium, alam lingkungan, alat dan perangkat percobaan, serta mengelola 
murid. Dalam hal ini guru harus pandai-pandai dalam menciptakan lingkungan 
belajar yang kondusif agar murid dapat belajar dengan bebas, ceria, dan 
menyenangkan. Guru harus terampil (pandai) menggunakan berbagai macam 
model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran; selain model latihan 
menemukan, pendekatan generik, dan metode IQRA’ yang telah dibicarakan / 
dibahas. 
 
Pembelajaran dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu: sisi guru dan sisi murid. Dari sisi 
guru, berarti guru mengajar, dalam arti guru memerlukan rekayasa perilaku agar 
murid dapat belajar. Oleh sebab itu, guru memerlukan media pembelajaran yang 
berwujud media cetak, audio, visual, maupun media audio visual; dan guru 
memerlukan objek pembelajaran yang hendak dieksplorasi. Dari sisi murid, murid 
belajar, dalam arti murid perlu pengalaman belajar yang terarah dan terkendali untuk 
mencapai tujuan pembelajaran; dalam hal ini diperlukan guru sebagai pengarah, 
motivator, dan dinamisator. Pengalaman belajar bermakna sebagai interaksi antara 
murid dengan media dan atau objek pembelajaran. Dengan interaksi ini murid akan 
memperoleh efek pembelajaran (instructional effect) seperti yang tercantum dalam 
kurikulum dan efek pengiring (nurturant effect) yang tidak tertulis secara langsung 
dalam kurikulum atau sering disebut kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). 
Pada dasarnya efek pengiring merupakan hasil dari pengalaman belajar murid 
secara individu dalam suasana belajar yang kondusif. 
 
Interaksi murid dengan media dan atau objek pembelajaran itu bergantung pada 
tingkat perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik, dan perilaku murid. Oleh karena 
itu, teori mengenai perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik, dan perilaku murid 
sering dibahas bersamaan dengan teori pembelajaran. 
 
C. TEORI BELAJAR DAN TEORI PERKEMBANGAN ANAK 
 
Teori perkembangan murid (anak pada umumnya) sebenarnya ada tiga, yaitu: teori 
Piaget, teori Erikson, dan teori Sears. Teori Piaget berkenaan dengan 
perkembangan kognitif, teori Erikson berkenaan dengan perkembangan afektif, dan 
teori Sears berkenaan dengan perkembangan perilaku atau psikomotorik murid. 
Karena bersifat teori, maka teori Piaget, Erikson, dan teori Sears masih bersifat 
filosofis. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, gurulah yang memegang peranan 



penting. Dalam arti guru harus faham tentang teori-teori itu, kemudian dipraktekkan 
di lapangan (di sekolah). 
 
1. Teori Perkembangan Kognitif dari Piaget 
 
Secara garis besar Piaget (Maier, 1978 dalam Udin S. Winataputra, dkk. 1993/1994: 
4 – 11) menyatakan, bahwa dalam proses belajar, individu mempunyai proses 
adaptasi, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, operasi, dan skemata. Adaptasi 
merupakan proses fikir individu untuk mencari keseimbangan antara pengalaman 
pribadinya dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Asimilasi merupakan proses 
mental individu untuk menghayati suatu situasi tertentu dari sudut pandang 
fikirannya pada saat itu juga. Akomodasi merupakan proses mental individu untuk 
menyesuaikan konsep dan atau konsepsi sebelumnya dengan tuntutan situasi baru; 
sehingga diperoleh kosep dan atau konsepsi atau cara fikir yang baru sesuai dengan 
tuntutan yang baru itu. Ekuilibrasi merupakan proses mental individu dalam 
melakukan proses adaptasi (yang terdiri dari proses asimilasi dan proses 
akomodasi) dengan cara memanfaatkan umpan balik dan umpan maju (feed back 
and feed forward) untuk mencapai keseimbangan berfikir baik berfikir baru bagi 
dirinya maupun cara berfikir baru bagi kelompoknya. Operasi merupakan proses 
mental individu yang berkenaan dengan pemahaman tindakan yang lebih bersifat 
simbolik dari pada tindakan yang berasal dari pengalaman. Skemata menunjuk pada 
sesuatu yang bersifat fikiran (penalaran) yang dapat disimpan dan diulang serta 
digeneralisasikan (diwujudkan)  dalam tindakan. Jadi, skemata merupakan alat 
berfikir  dan bernalar untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali apa-
apa yang sudah dipelajari ke dalam suatu tindakan atau perilaku. 
 
Prakteknya, teori Piaget dalam pembelajaran diartikan sebagai rekayasa perilaku 
untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan terjadinya proses berfikir dan 
bernalar murid. Sudah tentu proses ini harus sesuai dengan tahap-tahap (fase) 
perkembangan mental (kognitif) murid yang dikemukakan oleh Piaget (Moh Amien, 
1987: 53) sebagai berikut. 
a. sensori motor, anak usia 0 tahun (lahir) sampai 2 tahun. 
b. pra operasional, anak usia 2 atau 3 sampai 7 atau 8 tahun. 
c. operasional konkret, anak usia 7  atau 8 sampai 13 atau 14 tahun. 
d. operasional formal, anak usia 14 tahun ke atas. 
 
Sesuai dengan fase perkembangan mental anak, anak usia 0 sampai 2 tahun masih 
dalam asuhan ibu atau orang tua anak. Oleh sebab itu, Islam menyarankan agar 
susuan disempurnakan sampai anak usia 2 tahun. Mengapa demikian ? Karena 
anak seusia itu, sangat baik dalam menerima rangsangan kasih sayang, do’a yang 
tulus dari seorang ibu, pujian-pujian merdu mendayu seorang ibu (membaca 
sholawat untuk baginda rosul Muhammad saw atau sholawat untuk nabi Ibrahim as), 
rangsangan punting susu ibu dan air susu ibu yang murni tidak terkontaminasi obat 
pengawet makanan dan minuman, serta belaian kasih sayang ibu sangat berharga 
bagi tumbuhkembangnya mental anak. Oleh sebab itu, sempurnakan susuan anak 
anda sampai usia 2 tahun. 
 
Anak usia 3 tahun sampai 6 tahun, mereka sudah ada dalam fase pre operasional. 
Oleh sebab itu, anak sudah berani dimasukkan ke dalam kelompok bermain dan 
taman kanak-kanak, bukan sekolah kanak-kanak. Anak suka bermain, berlatih 



mengembangkan empati, simpati, dan mengelola konflik. Jadi anak harus dididik 
bernyanyi, menari, berpuisi, dan ekspresi lainnya yang menarik dan positif bagi 
tumbuh kembangnya mental anak. Tidak disuruh menghafal matematika yang rumit, 
tetapi sekedar dapat menggolong-golongkan, menambah, dan mengurangi. 
 
Ajaklah anak-anak bermain di luar kelas, out door activities or out bond activities, 
bukan pembelajaran formal di kelas. Mereka masih suka bermain, ajaklah main 
gobak sodor (go back of the door), gobak bunder, kasti, sepak bola, plorotan, 
jethungan, ancak-ancak alis, dakon, dan ajaklah mereka bermain di bidang 
pertanian (mencangkul, membajak, nggaru, ngurit, tandur, nggosrok, ani-ani, mepe 
pari, dan nutu), perikanan, perkebunan, dan kehutanan; walaupun hanya sekali 
dalam satu semester. Dengan harapan anak dapat merasakan  betapa beratnya 
bapak / ibu petani dan dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Alloh SWT. 
 
Pada usia 6 atau 7 sampai 12 atau 13 tahun anak-anak sudah berada pada fase 
operasional konkret. Anak sudah mampu diajak berfikir konkret, dalam arti anak 
diberi pelajaran dari benda-benda nyata, kemudian diajak berfikir, yang akhirnya 
menemukan model matematis sederhana. Misalnya: penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, pembagian, mengurutkan, dan kebalikan. Dalam fase ini anak sudah 
dapat melakukan pengamatan,  pengukuran, dan klasifikasi, anak sudah dapat 
memahami kuantitas (berapa banyak), waktu, ruang, reaksi antar individu, serta 
dapat memahami tata nilai. 
 
Di bidang sains (ilmu pengetahuan alam / IPA), misalnya di bidang biologi,  anak 
diajak mempelajari tumbuhan di sekitarnya, hewan-hewan di sekitarnya, diajak 
mengenali tubuhnya, panca inderanya, keteraturan detak jantung, keteraturan alat 
pernafasan, pencernaan makanan, dan keteraturan lainnya. Diajak mengenali 
lingkungan sekitar yang sehat dan cara hidup sehat. Semua ini membawa 
keteraturan berfikir anak dan akan mengagumi sang pencipta alam yang telah 
mendesainnya. 
 
Di bidang fisika, anak diajak meneliti karakter alam, misalnya: massa benda, 
panjang benda, dan perubahan waktu. Anak diajak meneliti gerak suatu benda. 
Gerak pasti ada penyebabnya, yaitu gaya. Oleh sebab itu, anak sebaiknya disuruh 
meneliti gaya otot, gaya tarik, gaya dorong, gaya angkat, dan gaya-gaya lainnya. 
Anak juga dikenalkan dengan benda-benda di sekitarnya, misalnya: gunung, 
lembah, pantai, laut, bumi, matahari, bulan, dan kejadian alam yang mengiringinya, 
misalnya: angin, gerhana, pasang naik dan pasang surut, banjir, gempa bumi, serta 
cara-cara penyelamatannya. Dengan cara ini anak akan memahami karakter alam 
sekitar dan menghormati sang pencipta alam.  
 
Dalam fase operasional konkret, anak diajak mempelajari alam nyata, kemudian 
diajak berfikir, dan diajak menemukan kesimpulan-kesimpulan yang bermakna. Pada 
fase operasional konkret ditandai dengan adanya cara berfikir logis yang dikaitkan 
dengan objek nyata. Oleh sebab itu, penerapan model pembelajaran latihan 
penelitian atau latihan menemukan, pendekatan generik (kemampuan umum suatu 
ilmu, misalnya: biologi, fisika, matematika), dan metode IQRA’ perlu digalakkan. 
 
Pada usia 12 atau 13 sampai 15 atau 16 tahun, anak berada dalam fase transisi 
antara fase operasional konkret dan fase operasional formal. Apa artinya ? Artinya 



anak-anak SMP / MTs berada dalam fase transisi antara fase operasional konkriet 
dan operasional formal. Udin S Winataputra (1993 / 1994: 5) menegaskan, bahwa 
pada fase operasional konkret ditandai dengan adanya cara berfikir logis yang 
dikaitkan dengan objek nyata. Sedangkan fase operasional formal ditandai dengan 
adanya kemampuan berfikir logis dalam berbagai situasi.  
 
Dalam fase ini anak sudah dapat memecahkan masalah dengan dasar melakukan 
kegiatan secara langsung atau berdasarkan pada pengalamannya; misalnya 
mengenai konservasi zat, panjang, jumlah, kuantitas, luas bidang, volume ruang, 
dan konservasi massa. Tidak kalah pentingnya, dengan interaksi sosial, anak lambat 
laun sudah dapat mengatasi perasaan egosentrisnya. 
 
Dengan dasar ini murid-murid SMP / MTs seharusnya diajak mengamati fenomena 
atau gejala atau fakta alam, kemudian diajak berfikir untuk menemukan masalah 
(terutama hubungan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya dan hubungan 
antara besaran fisis yang satu dengan besaran fisis lainnya beserta satuannya), 
menemukan jawaban sementara atas masalah (hipotesis), mengumpulkan bukti-
bukti yang relevan (proses pengukuran = pengumpulan data yang relevan), 
menggolong-golongkan dan mengklasifikasi data (terutama dalam membuat tabel 
hasil pengamatan dan pengukuran serta memasukkan data dalam tabel data), 
menganalisis data, mengambil kesimpulan sebagai jawaban nyata atas hipotesis 
yang diajukan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan 
industri. Dengan demikian, pembelajaran di SMP / MTs sebaiknya dapat menggiring 
murid untuk berfikir logis yang terkait dengan objek nyata ke berfikir logis – hipotetis 
(logico – hipotetico). Oleh sebab itu, pembelajaran dengan menerapkan model 
latihan penelitian atau model latihan menemukan, pendekatan generik, dan metode 
IQRA’ perlu dilaksanakan. 
 
Pada usia 15 sampai 18 tahun, (Moh Amien, 1987: 63) menyatakan, bahwa anak 
sudah dapat berfikir operasional formal, dalam arti anak sudah dapat berfikir logis 
dalam berbagai situasi, anak sudah dapat menggunakan pola fikir yang sistematis 
dengan otaknya dan meliputi proses-proses yang kompleks; misalnya: berfikir 
hipotetis deduktif, rasional, abstrak, dan berfikir proporsional, serta sudah dapat 
mengevaluasi informasi. Pada fase ini anak berkembang menjadi dewasa dan sudah 
dapat melakukan pemikiran dan penalaran yang abstrak (abstract – reasoning).  
 
Dengan dasar pengertian tersebut, maka pembelajaran di SMA / MA dapat 
diarahkan pada: 
a. Learning by doing. 
b. Learning by process skill. 
c. Learning to live together. 
d. Learning to be good. 
e. Learning to know. 
f. Learning by experiences. 
g. Learning how to learn. 
 
Pada usia 17 atau 18 tahun ke atas, anak (murid atau siswa) sudah tidak boleh 
disebut anak lagi, karena sudah dewasa. Orang dewasa sudah tahu apa yang harus 
diperbuat dengan pertimbangan nalar, fikiran, dan perasaan. Boleh dinyatakan, 
orang dewasa seharusnya berfikir, bertindak, dan berperilaku dengan kesadaran 



inderawi, akali, dan kesadaran ruhaninya. Pembelajaran orang dewasa menganut 
faham andragogi. Orang dewasa yang belajar sudah mempunyai kemampuan dan 
keterampilan dasar, sudah mampu berfikir dengan otaknya, sudah mempunyai minat 
dan bakat sendiri-sendiri, sudah mampu membuat pertimbangan-pertimbangan dan 
keputusan-keputusan dengan nalar dan perasaannya; sehingga guru (dosen) hanya 
mengarahkan saja. 
 
Sebaiknya pembelajaran pada orang dewasa usia 17 atau 18 tahun ke atas hanya 
diberi tugas untuk belajar menemukan, meneliti, serta membaca buku-buku 
referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, atau membaca dan mengakses internet. Jadi 
guru (dosen) hanya mengarahkan agar orang dewasa (mahasiswa) dapat 
menambah pengalamannya untuk membuka cakrawala hidup dan kehidupannya 
kelak. 
 
Demikianlah kira-kira penerapan teori Piaget atau teori perkembangan kognitif dalam 
pembelajaran. Murid (siswa) perlu dituntun dalam proses belajar dan diberi 
suritauladan yang baik. Namun kalau mahasiswa tidak perlu dituntun, hanya 
diarahkan dan diberi suritauladan yang baik; sehingga mahasiswa dapat menjadi 
sarjana yang paripurna. 
 
2. Teori Perkembangan Afektif dari Erikson 
 
Erikson (Maier, 1978 dalam Udin S Winataputra, 1993 / 1994: 6 – 9) menyatakan, 
perkembangan afektif memiliki pengertian bahwa individu mempunyai kemampuan 
yang unik untuk menciptakan kehidupan sosial yang nyata, baik yang menyangkut 
perkembangan kehidupan biologis, psikologis, dan sosiologis dalam rangka 
mengembangkan dirinya. Perkembangan individu itu bersifat somatik atau fisik, 
sosial atau individual, sosial atau keteraturan pribadi. Interaksi antar afektif ini 
membuat manusia dapat menentukan dan menetapkan tujuan hidupnya atau tujuan 
kehidupannya. 
 
Perilaku manusia itu netral, namun manusia mampu memunculkan dan melahirkan 
perilaku baik dan perilaku buruk, bergantung pada nilai-nilai etika dan estetika sosial, 
budaya, dan agama yang dianut masyarakat dan yang berlaku dalam masyarakat. 
Kumpul kebo antara wanita dengan wanita, pria dengan pria, dan kumpul kebo 
tanpa ikatan pernikahan itu wajar-wajar saja, boleh-boleh saja, itu perilaku baik 
menurut etika dan estetika barat (bagi orang-orang barat yang masih memegang 
teguh agama nasrani, maka perilaku seperti ini dipandang tidak baik). Namun, jika 
dilihat dari etika dan estetika budaya timur, maka hal-hal seperti itu dipandang tidak 
baik atau melanggar etika dan estetika ketimuran, apalagi dipandang dari segi 
agama islam, itu pekerjaan haram, tidak diperbolehkan oleh agama islam. Dengan 
demikian, interaksi antar komponen-komponen perkembangan afektif dapat 
digunakan sebagai titik tolak menemukan dan menentukan tujuan hidup dan 
kehidupan. Demikian pula tujuan pembelajaran dapat ditentukan atas dasar interaksi 
perkembangan afektif seseorang atau murid. 
 
Erikson (dalam Maier: 1978) yang dikutip oleh Udin S Winataputra (1993 / 1994: 7) 
mengemukakan, bahwa ada tiga prinsip dalam pembelajaran, yaitu: 

a. ada satu gerak maju dari tahap satu ke tahap berikutnya. 



b. perkembangan mencakup rangkaian mutualitas (kerja sama yang saling 
menguntungkan) antara anak dan pengasuh, antar teman sebaya, dan antara 
pemuda dan dunia kepemudaan. 

c. perkembangan bersifat relatif. 
Berdasarkan ketiga prinsip ini Erikson (Udin S Winataputra, 1993 / 1994: 7) 
meneorikan adanya lima tahap perkembangan afektif pada fase kanak-kanak, yaitu: 

a. rasa kepercayaan dasar. 
b. rasa mandiri. 
c. rasa inisiatif. 
d. rasa sibuk. 
e. rasa jatidiri. 

 
Tahap pertama dicapai pada saat anak mengatasi rasa tidak percaya diri dalam 
mewujudkan harapannya (cita-citanya), sehingga anak mau menghadapi 
pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran anak harus dimotivasi atau 
didorong atau guru mengkondisikan pembelajaran agar diperoleh pengalaman 
belajar yang baru. 
 
Tahap kedua dicapai pada saat anak memerangi rasa ragu dan malu dalam 
mewujudkan kemauan atau cita-citanya. Pada saat ini anak berusaha untuk 
memutuskan apa yang dimaui dan kapan harus memaui dengan cara memadukan 
kemauan sendiri dan kemauan orang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dapat 
menumbuhkembangkan rasa empati, simpati, dan mengelola konflik dalam diri anak, 
sehingga anak dapat memadukan kemauan sendiri dengan kemauan orang lain 
dengan baik. 
 
Tahap ketiga dicapai pada saat anak memerlukan rasa inisiatif dalam mengatasi 
rasa dosa dan dalam mewujudkan tujuannya (cita-citanya). Rasa inisiatif dapat 
muncul dari diri anak, namun dalam pembelajaran rasa inisiatif dapat 
ditumbuhkembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kreatif atau tugas-tugas 
yang menantang, tetapi dapat dikerjakan murid. Misalnya, kalau demikian, apa yang 
harus anda lakukan ? Coba anda amati dan anda ukur harga percepatan gravitasi 
bumi dengan menggunakan dinamometer ! Bagaimana caranya ? 
 
Tahap yang keempat dicapai pada saat anak mengatasi rasa rendah diri untuk 
mewujudkan rasa mampu. Dalam pembelajaran, rasa mampu atau rasa dapat atau 
saya bisa atau saya dapat, dapat ditumbuhkembangkan dengan  rekayasa situasi 
dan kondisi pembelajaran. Misalnya, murid disuruh mengukur ketinggian maksimum 
dan jarak tembak maksimum dari suatu peluru yang ditembakkan dari pistol-pistolan. 
Kemudian murid membentuk kelompok percobaan dan akhirnya murid dapat 
mengukur ketinggian maksimum dan jarak tembak maksimum dengan benar. 
Kemudian murid tersenyum, ada yang mengatakan “yes” dengan mengangkat 
tangannya dan diturunkan dengan semangat; berarti murid merasa mampu untuk 
melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Ini berarti murid sudah dapat 
mengatasi rasa rendah diri karena kemampuannya yang belum teruji. 
 
Tahap kelima dicapai pada saat anak mengatasi rasa penyerapan jatidiri dalam 
rangka mewujudkan kemantapan diri. Dalam pembelajaran, jatidiri anak dapat 
ditumbuhkan dengan cara intrinsik dan ekstrinsik. Misalnya, dalam teater murid 
ditugasi menjadi seorang polisi lalulintas, kemudian murid diarahkan oleh guru, 



bagaimana murid bersikap jadi polisi lalulintas, bagaimana sikapnya jika ia 
menyeberangkan anak-anak, ibu-ibu yang sudah tua, bagaimana ia melakukan 
pengaturan lalu lintas jika lampu bangjo (trafic light) mati, dan fungsi lain polisi 
lalulintas. Dengan demikian, murid dapat menyerap jatidiri seorang polisi lalulintas 
dan berupaya untuk mewujudkan kemantapan dirinya sebagai polisi lalulintas. Oleh 
sebab itu, pembelajaran dengan bermain peran, terutama di bidang sosial, 
sebaiknya dilakukan. 
 
Erikson (Udin S Winataputra, 1993/1994: 7) meneorikan, bahwa ada tiga tahap 
perkembangan afektif pada fase dewasa, yaitu: 

f. rasa akrab. 
g. rasa membangun. 
h. rasa integritas. 

 
Tahap keenam dicapai pada saat seseorang memerlukan rasa akrab, kedekatan, 
solidaritas, dan menghindarkan diri dari keterisolasian sebagai perwujudan rasa 
cinta. Misalnya, pada musim ujian semester, wah kalau begini belajar dengan si A 
akan lebih baik, karena si A pandai fisika matematika. Pada musim dingin, wah 
kalau begini enaknya apa yaaa ? Enaknya ramai-ramai minum kopi sama makan 
goreng-gorengan ? Pada musim liburan dan musim panas, wah kalau begini 
enaknya ngapa yaaa ? Enaknya, ramai-ramai ke kaliurang, di sana kan ada jajanan 
jadah dengan tempe bacemnya. Wah asyik juga. Dalam hal ini rasa akrab, 
kedekatan, solidaritas, dan rasa tidak terisolasi dapat ditumbuhkembangkan melalui 
tali persaudaraan, senasib sepenanggungan, dan pada akhirnya rasa cinta dapat 
tumbuh dan bersemi. 
 
Tahap ketujuh dapat dicapai pada saat seseorang memerlukan rasa kepedulian 
umum dan menghindarkan diri dari rasa menyendiri dalam rangka mewujudkan 
kepedulian pada masyarakat.  Misalnya, pada hari raya ‘idul fitri, dia tak dapat 
pulang kampung karena dana, kemudian dia melamun, masa kanak-kanaknya di 
pedesaan, mereka sungkem dari rumah ke rumah, mengucapkan selamat hari raya 
fitrah dan meminta maaf atas segala dosa-dosanya. Dia kemudian menangis 
sesenggukan, ingat orang tuanya dan sanak kerabatnya nunjauh di sana. Apa yang 
dia kerjakan kemudian ? Dia ikut takbir keliling, ikut teman dekatnya mengunjungi 
orang tua dan sanak kerabatnya, serta ikut membangun (nguri-uri) budaya setempat 
yang positif. Dengan demikian, dia telah keluar dari rasa terisolir dari kegiatan 
umum, dan dia telah membangun (menumbuhkan) rasa kepedulian antar sesama, 
walaupun di luar daerahnya. 
 
Tahap kedelapan dicapai pada saat seseorang memerlukan rasa integritas dan 
menghindarkan diri dari rasa kecewa sebagai upaya mewujudkan kebijakannya. 
Misalnya, saat ini harga kebutuhan pokok melonjak, harga premium dan minyak 
tanah meroket, serta banyak sekali orang tak mampu yang hidup tidak, matipun 
tidak. Apa tindakan orang dewasa (mahasiswa) kemudian ? Apakah ikut aktif 
demonstrasi, apakah ikut aktif mendirikan lembaga sosial masyarakat yang ngurusi 
anak-anak jalanan, anak yatim dan anak yatim piatu, dan orang fakir miskin, atau 
cuek terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya; aaah yang penting saya selesai 
kuliah, kemudian nganggur ? Apakah ada pekerjaan lain bagi orang dewasa 
(mahasiswa) ? Disinilah terjadi perang batin dalam diri orang dewasa, kemudian 



rasa integritas diri muncul, rasa kecewa terhindarkan, dan kebijakan diri tumbuh dan 
berkembang.  
 
Demikianlah contoh-contoh perkembangan afektif yang diteorikan oleh Erikson dan 
diilustrasikan dalam praktek pembelajaran anak-anak dan orang dewasa. Ada 
kemungkinan, bahwa ilustrasi yang saya buat kurang pas, kurang memenuhi syarat 
pedagogik, dan sangat dangkal; sehingga diperlukan koreksi dan saran-saran yang 
membangun. Oleh sebab itu, koreksi dan saran yang membangun dari manapun 
datangnya akan selalu saya terima dengan senang hati. 
 
Untuk melengkapi teori perkembangan afektif dari Erikson, perlu disinggung serba 
sedikit teori atribusi dari Bernard Weiner (Bell-Gredler, 1986 dalam Udin S 
Winataputra, 1993/1994: 8). Atribusi menunjuk pada sebab-sebab yang dihayati 
mengenai suatu peristiwa atau sebab-sebab dari suatu hasil. Oleh sebab itu, teori 
atribusi melihat manusia dari segi usahanya dalam memahami dunia untuk 
mencapai pemenuhan dan aktualisasi diri.  
 
Pusat perhatian teori atribusi adalah hasil pencapaian, kepercayaan akan adanya 
sebab, serta perasaan dan kegiatan yang mengiringinya. Asumsi dasar yang 
digunakan dalam teori atribusi adalah perilaku yang akan datang dipengaruhi oleh 
sistem kepercayaan dan analisis terhadap hasil positif dan hasil negatif. Sebagai 
contoh: seseorang mempunyai harapan (cita-cita), harapan ini pada hakikatnya 
merupakan hasil yang dituju. Kemudian orang tersebut mencari sebab-sebab 
harapan (cita-cita) itu dapat dicapai; dengan demikian orang tersebut dapat 
memperoleh atribut penyebab dari cita-cita itu. Selanjutnya, orang tersebut 
melakukan reaksi perilaku dengan segala kemampuannya dan segala kegiatannya. 
Perilaku ini merupakan perilaku lebih lanjut dari orang tersebut. 
 
Konkritnya, si A mempunyai cita-cita jadi guru, maka si A mencari sebab-sebab 
seseorang jadi guru. Si A menemukan: orang dapat jadi guru karena terpaksa 
karena tidak diterima di bidang pekerjaan lain. Si A juga menemukan, orang jadi 
guru karena sekolah keguruan, setelah lulus, melamar jadi guru, setelah melamar 
orang tersebut tes jadi guru; namun orang tersebut harus melalui wiyata bakti jadi 
guru honorarium atau jadi guru bantu, dan akhirnya diangkat jadi guru tetap (PNS). 
Si A juga menemukan, seorang ahli bahasa inggris mengajar bahasa inggris di suatu 
sekolah, kemudian orang tersebut karena tidak ada pekerjaan lain, jadilah guru tetap 
yayasan dalam mata pelajaran bahasa inggris. Si A menemukan atribut sebab-
sebab seseorang menjadi guru. Kemudian si A menimbang-nimbang baik buruknya 
langkah-langkah yang ditempuh oleh orang-orang lain yang ditemuinya. Akhirnya, si 
A mempunyai keputusan untuk masuk ke sekolah keguruan. Keputusan akhir inilah 
yang disebut sebagai perilaku lanjut yang didasari oleh adanya reaksi perilaku dan 
atribut-atribut penyebab suatu cita-cita atau harapan yang hendak dituju. 
 
Dengan dasar teori atribusi, perlu adanya pengembangan model, pendekatan, 
strategi, dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan lingkungan 
pembelajaran yang proaktif dan positif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 
a. Tahap I.  

Menata ulang tujuan pembelajaran dalam bentuk kegiatan belajar dan 
pembelajaran. 

b. Tahap II. 



Identifikasi kegiatan kelas yang tidak menekankan pada kompetisi antar murid 
dan memberi suasana berkembangnya tugas-tugas yang efektif kepada murid. 

c. Tahap III. 
Mengembangkan umpan balik dan umpan maju yang melukiskan pesan-pesan 
verbal dan pesan-pesan yang bersifat atributif. Pesan-pesan yang dimaksud 
antara lain: penghargaan kepada murid yang mana yang dianggap tepat. Model, 
pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran mana yang dianggap konstruktif 
untuk mengembangkan kemampuan murid ? Pendekatan, strategi, dan metode 
pembelajaran mana yang dapat mendorong murid untuk memikul tanggung 
jawab murid ? 

 
Dengan demikian, teori atribusi dapat melengkapi teori perkembangan afektif murid 
dalam pembelajaran. Dari sisi ini, guru dituntut lebih kreatif dalam memilih, memilah, 
dan menggunakan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran untuk 
mengembangkan kemampuan afektif murid. 
 
3. Teori Perkembangan Perilaku dari Sears 
 
Robert R Sears (Maier, 1978 dalam Udin S Winataputra, 1993/1994: 9), 
menyatakan, bahwa perilaku seseorang berdasarkan pada siklus stimulus – respons 
dan perkembangan anak selalu berlangsung dalam unit perilaku didik. Tujuan setiap 
orang ditentukan oleh interaksinya dengan orang lain dan orang tersebut dilahirkan 
dengan kemampuan untuk belajar yang tak terbatas.  
 
Dalam hal ini, murid mempunyai kemampuan tak terbatas dalam menanggapi 
rangsangan dari luar dan dalam memberikan respons terhadap rangsangan 
tersebut; ini berarti murid sudah melakukan proses belajar karena sudah berproses 
dalam rangsangan dan respons dari rangsangan. Oleh sebab itu, murid dapat 
memilih dan menentukan tujuan pembelajarannya atas rangsangan dari luar diri 
murid serta atas rangsangan dari dalam diri murid.  
 
Dalam hal ini, asumsi dasar yang digunakan Sears (Maier, 1978 dalam Udin S 
Winataputra, 1993/1994: 9),  dalam meneorikan perilaku murid adalah: 

a. perilaku merupakan penyebab dan akibat dari perilaku berikutnya. 
b. perilaku didorong oleh efek pengurangan ketegangan diri. 
c. suatu perilaku yang mendahului pencapaian tujuan mendapat penguatan, 

karena perilaku ini diulang sebelum atau sesudah pencapaian tujuan. 
d. semua perilaku yang diperkuat dengan ciri-ciri dorongan yang setara 

membentuk motivasi skunder. 
e. siklus tindakan yang diketahui punya hukum tersendiri dan pola 

perkembangan adalah putus asa, berontak, ketergantungan, dan identifikasi. 
 
Bertolak dari asumsi dasar ini, Sears (Maier, 1978 dalam Udin S Winataputra, 
1993/1994: 9), mengemukakan adanya tiga tahap perkembangan perilaku, yaitu: 

a. tahap I. perilaku pada masa bayi berasal dari dalam diri anak atas dasar 
kebutuhan anak dan atas dasar perilaku belajar anak. 

b. tahap II, perilaku pada masa bayi yang berdasar pada motivasi skunder dan 
motivasi belajar anak, merupakan perilaku yang berorientasi pada keluarga. 

c. tahap III, perilaku anak usia sekolah yang berdasar pada motivasi skunder 
dan motivasi belajar anak, merupakan perilaku yang berorientasi pada luar 



keluarga (luar diri anak dan lingkungan keluarganya). Pada tahap III ini, anak 
usia sekolah mulai berkembang keseimbangannya, yaitu keseimbangan 
antara ketergantungan dan kebebasan, antara tenang dan agresif,  serta 
pada diri anak berlangsung proses identifikasi terhadap suri tauladan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan anak. Semakin lama anak menjadi produk 
lingkungan sosialnya, sehingga penghargaan dari lingkungan anak menjadi 
insentif dan tujuan perilakunya. Dengan demikian, proses interaksi sosial 
menjadi sangat penting dalam pembelajaran atau proses interaksi sosial 
menjadi jantungnya pembelajaran. 

 
Proses interaksi sosial antara murid dengan guru, antara murid dengan sesama 
murid, antara murid dengan orang lain yang bukan guru dan bukan murid; 
memegang peranan penting dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, 
pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman yang mengembangkan 
dimensi sosial murid sudah selayaknya jika berlandaskan pada teori perkembangan 
perilaku. 
 
Teori perkembangan kognitif, afektif, dan perilaku atau teori-teori lainnya, misalnya 
teori kuantum, teori kecerdasan emosional dan spiritual (ESQ), teori kecerdasan 
majemuk (Gardner); dapat diterapkan dalam pembelajaran. Penerapannya dalam 
pembelajaran berkaitan erat dengan jenis-jenis model, pendekatan, strategi, model, 
maupun metode mengajar yang digunakan guru. Sekali lagi, gurulah yang menjadi 
jantung kehidupan pembelajaran. Murid hanya mengikuti rekayasa pembelajaran 
yang didesain guru, mengikuti kemana arah guru melangkah, dan mengikuti kemana 
tujuan pembelajaran yang hendak dicapai guru. Begitu pula dalam evaluasi hasil 
belajar. Oleh sebab itu, pengembangan profesi guru fisika perlu difahami oleh 
mahasiswa calon guru dan guru pada umumnya. 
 
Berikut disajikan informasi tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik 
mengajar fisika. Strategi belajar mengajar merupakan langkah-langkah operasional 
yang bersifat sistematis dan sistemik dalam pembelajaran. Sedangkan metode 
mengajar diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang terkoordinir untuk 
melaksanakan pengajaran yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi strategi hampir 
sama dengan metode mengajar. 
D. MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI, METODE, DAN TEKNIK MENGAJAR 

FISIKA 
 
1. Model Mengajar Fisika 
 
Apabila guru mengajar, sudah selayaknya murid pasti belajar. Mengapa demikian ? 
Karena pada saat guru mengajar murid pasti belajar. Mengajar jadi sebab dan 
belajar sebagai akibat kegiatan mengajar. Mengajar dan belajar atau belajar dan 
mengajar merupakan dua kata yang tak terpisahkan. Jadi model mengajar fisika 
dapat diartikan sebagai model belajar – mengajar (pembelajaran) fisika.  
 
Model diartikan sebagai benda tiruan dari benda aslinya atau benda sesungguhnya. 
Sedangkan model belajar – mengajar atau model mengajar – belajar atau model 
pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
yang sistematis dan sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta berfungsi sebagai 



pedoman guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas 
pembelajaran. Secara umum model pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 
empat kategori, yaitu: 

a. kelompok model pengolahan informasi (the information processing family) 
yang terbagi menjadi: (1) model pencapaian konsep, (2) model berfikir 
induktif, (3) model latihan menemukan, (4) model pemandu awal, (5) model 
memorisasi, (6) model pengembangan intelek, dan (7) model penelitian 
ilmiah. 

b. kelompok model personal (personal model) yang terbagi menjadi: (1) model 
pengajaran tanpa arahan, (2) model sinektis, (3) model latihan kesadaran, 
dan (4) model pertemuan kelas atau model pengelolaan kelas atau model 
penataan kelas. 

c. kelompok model sosial (social model) yang terbagi menjadi: (1) model 
investigasi kelompok, (2) model bermain peran, (3) model penelitian 
yurisprudensi, (4) model latihan laboratoris, dan (5) model penelitian sosial. 

d. kelompok model sistem perilaku (behavioral systems model) yang terbagi 
menjadi: (1) model belajar tuntas, (2) model pengajaran langsung, (3) teori 
belajar sosial, (4) model pengajaran berprograma, (5) model belajar kontrol 
diri, (6) model latihan keterampilan dan pengembangan konsep, serta (7) 
model latihan asertif. 

 
Pemilihan model pembelajaran juga bergantung pada pemahaman guru tentang 
model dan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran. Oleh sebab 
itu, profesionalitas akademik guru dan pengalaman mengunakan berbagai model 
pembelajaran di sekolah sangat diperlukan. Sekali lagi, guru harus bertanggung 
jawab mengenai penggunaan model pembelajaran di kelas, laboratorium, atau di 
luar kelas atau laboratorium. 
Udin S Winataputra (1993/1994: 44) mengatakan, bahwa ciri utama dari keempat 
kelompok model yang telah dibahas adalah seperti tabel 3 berikut. 
 

Tabel 3: Perbedaan Orientasi Pokok dari Keempat Model Pembelajaran 
 
No Jenis Model Orientasi Pokok 
1 Model pengolahan informasi a. proses kognitif 

b. pemahaman dunia 
c. pemecahan masalah 
d. berfikir induktif 

2 Model personal a. kesadaran individu 
b. uniqueness 
c. kemandirian 
d. pembinaan kepribadian 

3 Model sosial a. semangat (sinergi) kelompok 
b. kebersamaan 
c. interaksi sosial 
d. individu sebagai aktor sosial 

4 Model sistem perilaku a. social learning 
b. koreksi diri 
c. terapi perilaku 
d. respon terhadap tugas 

 



Joyce dan Weill (1986) dalam Udin S Winataputra (1993/1994: 48) mengemukakan, 
bahwa setiap model belajar mengajar (pembelajaran) memiliki unsur-unsur berikut. 

a. sintaks, yaitu: tahapan-tahapan atau fase-fase kegiatan pembelajaran 
b. sistem sosial, yaitu: struktur organisasi interaksi belajar mengajar atau 

interaksi dalam pembelajaran 
c. prinsip reaksi, yaitu: pola kegiatan guru dalam melihat dan memperlakukan 

murid dalam pembelajaran 
d. sistem pendukung, yaitu: segala sarana yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran 
e. dampak pembelajaran (instructional effect), yaitu: hasil belajar yang dicapai 

langsung dalam pembelajaran 
f. dampak pengiring (nurturant effect), yaitu: hasil belajar lainnya yang dicapai 

oleh pembelajaran akibat tercapainya suasana belajar yang kondusif yang 
dialami murid. 

 
Keenam unsur ini juga dimiliki oleh pendekatan, metode, strategi, dan teknik 
mengajar. Hanya sifatnya yang agak berbeda. Apakah bersifat teoritis, filosofis, dan 
aksiomatis atau bersifat prosedural, sistematis, sistemik, dan dapat diterapkan 
secara langsung ? Sifat-sifat inilah yang perlu difahami oleh mahasiswa calon guru 
fisika. 
 
Untuk membedakan pengertian teori, model, pendekatan, strategi, metode, dan 
teknik mengajar atau pembelajaran; perhatikan bagan 2 berikut. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori pada hakikatnya merupakan pendapat seseorang atau hasil karya seseorang 
atas dasar penelitian atau pembacaan fenomena alam (misalnya: ilmu-ilmu 
kealaman, psikologi, sosiologi, pedagogi, ilmu-ilmu sosial dan politik, ilmu-ilmu 
ekonomi dan manajemen, teologi, ilmu-ilmu teknik dan industri) yang telah diakui 
kebenarannya secara ilmiah dan dianut oleh sebagian masyarakat untuk diamalkan. 
Pada umumnya, dalam teori ada asumsi dasar, prinsip-prinsip umum, dan ada 
konsep-konsep pendukungnya. 
 
Pada hakikatnya teori merupakan ajaran, faham, dan atau aliran pemikiran. Karena 
ajaran, maka pencetusnya pasti seorang atau kelompok orang. Karena ajaran yang 
difahami masyarakat dan tepat untuk memecahkan permasalahan pada saat itu, 
maka teori dikenal sebagai faham. Karena aliran pemikiran pasti ada thesa dan ati 
thesa atau ada thesis dan ati thesis. Oleh sebab itu, teori pasti ada pembaharuan-
pembaharuan yang dipandang tepat untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu. 

TEORI 

MODEL 

PENDEKATAN 

STRATEGI 

METODE 

TEKNIK 
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Dengan demikian muncul teori-teori baru yang pada dasarnya sefaham atau satu 
ajaran.  
 
Misalnya: marxisme (diajarkan oleh Karl Mark) difahami dan difikirkan oleh orang 
rusia, maka jadi aliran Leninisme, difahami dan difikirkan oleh orang cina daratan, 
maka muncul mao tse tung-isme (moisme). Kolonialisme ada kolonialisme versi 
baru, namanya neokolonialisme. Nasionalisme, dipandang oleh bangsa jepang, jadi 
nasionalisme ala jepang. Nasionalisme difahami dan difikirkan oleh bangsa 
indonesia, jadilah nasionalisme indonesia. Bangsa italia memandang nasionalisme, 
jadi fascisme. Bangsa jerman memandang nasionalisme, jadi hitler-isme 
(chaovinisme atau pembersihan ras atau rasialisme). Sidharta Gautama 
mengajarkan faham baru tentang beragama, maka jadilah budhisme. Feminisme, 
dipandang oleh bangsa indonesia, bangsa amerika, bangsa jepang, dan bangsa-
bangsa lainnya; maka muncul aliran pemikiran mengenai feminisme, yang sampai 
saat ini ada kurang lebih sembilan aliran feminis. Demikian seterusnya. Jadi, kata 
yang berakhiran dengan isme berati ajaran, faham, dan atau aliran pemikiran yang 
kemudian dikenal dengan teori. 
Teori merupakan rangkaian prinsip dan atau rangkaian berbagai macam konsep. 
Konsep pada dasarnya dapat difahami melalui  ciri-cirinya, yaitu: 

a. buah fikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang biasa 
disebut sebagai simbul 

b. pengalaman manusia atas pengamatannya terhadap benda, gejala, proses, 
atau fakta yang biasa disebut sebagai generalisasi 

c. hasil berfikir abstrak manusia yang merangkum banyak pengalaman 
d. perkaitan antar fakta atau pola-pola fakta. 

Sedangkan prinsip merupakan gabungan antar konsep. Sedangkan teori merupakan 
gabungan antar prinsip yang kebenarannya telah teruji secara ilmiah. Dengan 
demikian, teori masih bersifat filosofis, logis, mempunyai model, terbukti secara 
ilmiah, dan kebenarannya bersifat tentatif.  
 
Di bidang fisika banyak teori, misalnya: teori atom, teori cahaya, teori relativitas, teori 
kinetik gas, teori geosentris, dan teori heliosentris. Di bidang psikologi, misalnya teori 
perkembangan kognitif, afektif, dan teori perkembangan perilaku. Di bidang 
pedagogi, misalnya: teori belajar konstruktivis, teori belajar Gagne, teori belajar 
Hilgard dan Bower, teori belajar Morgan, teori belajar Skinner, teori belajar 
Thorndike, teori belajar Piaget, teori belajar Ausubel, teori belajar Bruner, model 
berfikir induktif Hilda Taba, model latihan penelitian yang diteorikan oleh Robert 
Suchman. Masih banyak teori yang dilontarkan para ahli, namun kebenaran teori 
tersebut masih bersifat tentatif.  
 
Kebenaran mutlak ada pada siapa ? Kebenaran mutlak ada pada sang pencipta, 
sang desainer alam semesta, yaitu: Alloh Tuhan yang maha kuasa; tanpa ada 
campur tangan penalaran manusia yang bersifat terbatas. Oleh sebab itu, 
pergunakan teori sebatas penalaran dan kita sadari bahwa kebenaran  teori masih 
bersifat tentatif. Jika ada kebenaran mutlak dari Alloh Tuhan yang maha kuasa, 
maka kebenaran teori (hasil akal budi manusia) harus dikalahkan. 
 
Persoalan mazhab dalam islam juga merupakan ajaran, faham, dan atau aliran 
pemikiran. Dalam islam ada lima mazhab yang terkenal, yaitu mazhab ja’far (aliran 
syiah), hanafi, maliki, syafi’I, dan mazhab hambali (keempatnya aliran ahlussunnah 



waljama’ah). Kelima mazhab ini merupakan ajaran perorangan yang kemudian 
difahami dan dianut oleh pengikut-pengikutnya sampai saat ini dan kelima mazhab 
ini juga merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang 
muncul pada saat munculnya mazhab maupun saat ini. Dengan demikian, pasti ada 
pembaharuan hasil rekayasa manusia. Namun perlu dicatat, bahwa islam adalah 
hukum. Jika ada hukum yang kebenarannya mutlak (bukan hukum yang dapat 
diperdebatkan), maka hukum yang dimenangkan adalah hukum yang kebenarannya 
mutlak, yaitu hukum dari Alloh SWT. Saya dengar dan saya laksanakan. Wallohu 
a’lam bisshowab. 
 
Pengertian model telah dibahas. Model belajar – mengajar atau model mengajar – 
belajar atau model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang 
melukiskan prosedur yang sistematis dan sistemik dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
serta berfungsi sebagai pedoman guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran harus memiliki sintaks, 
sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, efek pembelajaran, dan efek 
pengiring. Jadi, dalam model pembelajaran fisika harus ada pengalaman belajar 
murid yang harus dilami (diamalkan), dihayati, dimengerti, dan difahami. 
 
Pendekatan belajar mengajar (pembelajaran) merupakan langkah-langkah mengajar 
yang masih bersifat filosofis, teoritis, dan aksiomatis. Oleh sebab itu, pendekatan 
pembelajaran didasarkan pada sendi-sendi filosofis, teoritis, dan aksioma-aksioma 
atau asumsi dasar yang berlaku. Sebagai ilustrasi. 
 
Pendekatan kontekstual (contextual teaching and learning / CTL). Mengapa 
disebut pendekatan ? Saya kutipkan pendapat Johnson secara utuh agar dapat 
difahami. Menurut Elaine B Johnson (2002: vii), CTL is a system of instruction based 
on philosophy that student learn when they see meaning in academic material and 
they see meaning in schollwork when they can connect new information with prior 
knowledge and their experience. The foundation of CTL is a philosophy in 
psychology, neuroscience, modern physics and modern biology. The CTL system, 
these three principles of interdependence, differentiation, and self organization. 
 
Dalam kalimat lain, Johnson (2002: 24) menegaskan, bahwa CTL memiliki delapan 
komponen, yaitu: 

a. making meaningful connections 
b. doing significant work 
c. self regulated learning 
d. collaborating 
e. critical and creative thinking 
f. nurturing the individual 
g. reaching high standards 
h. using authentic assessment. 

 
Johnson juga menegaskan, bahwa CTL the distinctive educational approach made 
up of these parts, does more then guide students to join academic subject with the 
context of their own circumstances. 
 



Dengan demikian CTL bukan model, bukan metode, tetapi pendekatan (approach) 
dalam pembelajaran. Pendekatan kontekstual didasarkan pada sendi-sendi filosofi, 
mempunyai prinsip-prinsip, dan mempunyai komponen-komponen dalam 
kegiatannya. 
 
Pendekatan juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Enriqueta V Ulit at all, (1995: 134) 
menegaskan, bahwa ada tiga ciri pendekatan, yaitu: 

a. philosophical basis (principle / law) 
b. psycological basis (mind and mental processes) 
c. pedagogical basis (art of teaching). 

Sebagai contoh perhatikan diagram 3 berikut (Ulit at all, 1995: 135), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendekatan proses, entah itu keterampilan proses atau proses sains, diagram 
alurnya seperti yang ditunjukkan oleh bagan 4 berikut (Ulit at all, 1995: 141). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembahasan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara teori, 
model, dan pendekatan. Permasalahan selanjutnya ialah, apakah metode itu ? 
 
Sukarno dkk (1973: 43) menyatakan, kata metode berasal dari kata latin methodos 
yang berarti jalan yang harus dilalui. Metode berasal dari kata inggris method yang 
berarti cara untuk melakukan sesuatu atau cara untuk mencapai suatu tujuan. 
Metode juga diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan cara-cara yang 
terkoordinir secara terencana, sistematis, sistemik, dan teratur untuk melaksanakan 
pengajaran (menyampaikan materi ajar) yang secara sadar menggunakan 
pengetahuan-pengetahuan para ahli terdahulu sambil memperbaiki cara-cara itu 
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode juga sering diartikan sebagai 

Discovery Approach or Inquiry Approach 

Philosophical Basis: Develops an understunding 
of science  

Psychological Basis: implements the theory of 
Bruner 

Pedagogical Basis: is characterized by free and unstructured periode 
of teaching - learning 

Bagan 3: Ciri-Ciri Pendekatan Diskoveri atau Pendekatan Inkuairi 

Process Approach 

Philosophical Basis: the 
development of the science 

processes is essential and useful 

Psychological Basis: it implement 
the learning hierarchy theory of 

Gagne 

Pedagogical Basis: the science processes have to be identified 
and taught in a highly structured and sequential way 
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keseluruhan dari teknik mengajar atau cara-cara menyajikan suatu bahan ajar pada 
situasi tertentu. 
 
Udin S Winataputra dkk (1993/1994: 216 – 217) menyatakan, bahwa metode 
mengajar diartikan sebagai cara-cara menyajikan atau mengajarkan suatu materi 
pelajaran. Metode mengajar sains (ilmu pengetahuan alam / IPA) sebaiknya 
mengandung esensi pendekatan dan model pembelajaran sains, yaitu: pendekatan 
induktif (penarikan kesimpulan umum dari sejumlah hal yang khusus yang diperoleh 
dari pengamatan, penalaran, dan pengukuran), pendekatan inkuairi (menemukan), 
dan model latihan penelitian. Hal ini berbeda dengan pengertian tentang 
pendekatan. Pendekatan diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai 
tujuan, dalam hal ini maksud tujuan adalah pengetahuan ilmiah. 
 
Sarosa Purwadi (1980: 1) menyatakan, bahwa metode mengajar diartikan sebagai 
cara penyampaian bahan ajar untuk mencapai tahapan-tahapan tujuan dalam upaya 
mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi mengajar 
diartikan sebagai sekumpulan metode mengajar yang telah direncanakan (overal 
planning) oleh seorang guru sebelum guru terjun di muka kelas dalam usaha 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan teknik atau taktik 
mengajar diartikan sebagai tingkah laku personal (stylistic or personalistic) yang 
dilaksanakan guru pada saat mengajar di kelas, di laboratorium, atau di luar kelas 
(out bond or out door activities). 
 
Dengan dasar pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

a. pendekatan mempunyai tiga ciri, yaitu: philoshopical basis, psychological 
basis, dan pedagogical basis yang dapat digambarkan seperti bagan 5 
berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. strategi mengajar diartikan sebagai sekumpulan metode mengajar yang telah 
direncanakan (overal planning) oleh seorang guru sebelum guru terjun di 
muka kelas dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Jadi strategi mengajar terdiri dari beberapa metode, misalnya: metode 
eksperimen dan metode diskusi (diskusi kelas) yang dilaksanakan dalam satu 
tatap muka. Oleh sebab itu, strategi mengajar kiranya cocok jika ditulis dalam 
silabus. 

c. metode mengajar diartikan sebagai langkah-langkah prosedural yang 
spesifik dan sistematis dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

d. metode pembelajaran diartikan sebagai rekayasa guru dalam menciptakan 
situasi belajar yang kondusif dalam menyajikan bahan ajar guna mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

APPROACH 

PHILOSOPHICAL BASIS PSYCHOLOGICAL BASIS 

PEDOGOGICAL BASIS 
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e. teknik atau taktik mengajar diartikan sebagai tingkah laku personal (stylistic or 
personalistic) yang dilaksanakan guru pada saat menyajikan bahan ajar di 
kelas, di laboratorium, atau di luar kelas (out bond or out door activities). 

 
Tugas guru memang berat jika difikirkan, tetapi jika dilaksanakan secara rutin atau 
dibudayakan; difahami, dihayati, dan diamalkan; tugas guru dapat menjadi ringan. 
Apalagi jika guru menghadapi murid yang pada dasarnya bersifat unik (murid dapat 
tertawa lepas karena berhasil, dapat menangis karena belum berhasil, dapat 
“jingkrak-jingkrak” karena dapat menemukan suatu hal yang dia cari, yaaa semua 
perilaku murid menyenangkan), maka tugas-tugas guru serasa menyenangkan dan 
enjoy saja. 
 
Secara makro tugas guru adalah membentuk watak dan kepribadian bangsa. Slamet 
Iman Santoso (1980: 2) menyatakan, bahwa guru adalah “soko guru” masyarakat 
dan bangsa. Pembentukan tata nilai yang mengutamakan kesetimbangan nilai-nilai 
spiritual dan material merupakan tugas mulia seorang pendidik. 
 
Secara mikro, tugas guru adalah melaksanakan pembelajaran di kelas, di 
laboratorium, dan atau di luar kelas atau laboratorium. Tugas utama guru antara lain: 
mengembangkan kurikulum yang berlaku dalam bentuk: 
a. program pengajaran 
b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (pembelajaran) 
c. pelaksanaan evaluasi hasil belajar 
d. menganalisis hasil belajar 
e. melaksanakan kegiatan perbaikan dan pengayaan. 
 
Pengembangan program pengajaran meliputi: 
a. analisis materi pelajaran (AMP) 
b. program semester 
c. silabus 
d. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
 
Dengan peta konsep standar kompetensi (SK) dapat dijabarkan menjadi kompetensi 
dasar (KD). KD dapat dijabarkan menjadi tujuan pada ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik, serta aspek iman dan taqwa. Setelah murid mencapai tujuan 
pembelajaran secara tuntas, indikasinya (ciri-cirinya) apa ? Ciri-ciri murid yang telah 
tuntas mencapai tujuan pembelajaran disebut indikator. Indikator dapat dijabarkan 
menjadi deskriptor. 
Dengan peta konsep, materi pelajaran (bahan ajar) dapat dijabarkan menjadi pokok 
bahasan, sub pokok bahasan, tema atau topik pembelajaran. Dari tema atau topik 
pembelajaran dapat dirancang pengalaman belajar apa yang harus dialami, dihayati, 
dan difahami murid. Dari tema atau topik pembelajaran dan pengalaman belajar 
dapat dirancang konsep apa yang akan ditemukan murid melalui eksperimen. 
Proses ini disebut sebagai analisis materi pembelajaran (AMP).  
 
Melalui peta konsep dan AMP dapat dijabarkan program semesteran. Dari program 
semesteran dapat ditulis silabus yang memuat komponen-komponen silabus berikut: 
(1) satuan pendidikan atau nama sekolah, (2) mata pelajaran, (3) kelas, (4) 
semester, (5) tahun pelajaran, (6) SK, (7) KD, (8) materi pokok, (9) pengalaman 
belajar, (10) indikator hasil belajar, (11) jenis tagihan, (12) bentuk instrumen, (13) 



contoh instrumen, (14) buku sumber, (15) alat dan bahan pembelajaran, serta (16) 
media pembelajaran. 
 
Silabus dapat dijabarkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Membuat RPP merupakan tugas utama guru yang tidak boleh ada campur tangan 
fihak lain. Mengapa demikian ? Karena gurulah yang mengetahui kondisi sekolah, 
karakter dan kondisi murid, kurikulum yang berlaku, serta apa yang akan dievaluasi. 
RPP memuat komponen-komponen berikut:  

A. Identitas yang berisi: (1) satuan pendidikan, (2) mata pelajaran, (3) kelas, 
(4) semester, (5) tahun pelajaran, (6) materi pokok, (7) topik, (8) alokasi 
waktu, serta (9) penulis RPP.  

B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
C. Tujuan pembelajaran, yang berisi: tujuan dalam ranah kognitif, ranah 

afektif, ranah psikomotorik, serta aspek iman dan taqwa. 
D. Indikator keberhasilan pembelajaran.  
E. Model pembelajaran, pendekatan mengajar, strategi mengajar, dan 

metode mengajar.  
F. Pengalaman belajar.  
G. Sumber belajar, alat, bahan, dan media pembelajaran.  
H. Lembar kegiatan murid, bukan lembar kerja murid.  
I. Konsep yang diperoleh dari eksperimen dan dicocokkan dengan materi 

pokok yang berasal dari buku yang berfungsi sebagai referensi (kajian 
buku referensi). 

J. Skenario pembelajaran yang berisi kegiatan guru, kegiatan murid, dan 
alokasi waktu. 

K. Instrumen evaluasi yang berisi: kisi-kisi soal, soal-soal, kunci jawaban, 
lembar observasi kegiatan murid yang digunakan untuk mengevaluasi 
ranah afektif, ranah psikomotorik, serta aspek keimanan dan ketaqwaan, 
kriteria penilaian, analisis instrumen (daya beda, validitas, reliabilitas, dan 
ketuntasan belajar). 

L. Skoring dan penetapan nilai. 
 
Perlu diketahui, bahwa tujuan pembelajaran harus observabel (dapat diobservasi) 
dan measurebel (dapat diukur). Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran harus disusun 
sesuai dengan kriteria ABCD, yaitu: Audience, Behavior, Condition, dan Degree. 
Sebagai contoh: dengan berbagai alat dan bahan yang tersedia (Condition), 
misalnya: hambatan, ohmmeter, amper meter, voltmeter, power supply, papan 
rangkaian, dan beberapa kabel penghubung, diharapkan murid SMA / MA Kelas XI 
(Audience) dapat menemukan hubungan (Behavior) antara harga hambatan suatu 
penghantar (R) dengan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan (I) dan beda 

potensial antara ujung-ujung hambatan (V) dalam persamaan 
I
VR =  dengan benar 

(Degree). 
 
RPP merupakan jantung atau penggerak utama pembelajaran. Oleh sebab itu, guru 
harus membuat RPP secara lengkap yang mencakup komponen-komponen yang 
telah dibahas. Jangan sampai ada guru fisika yang tidak membuat RPP karena 
alasan apapun. 
 



Dalam RPP ada proses, prosedur, cara-cara, dan kriteria instrumen evaluasi 
(penilaian). Hasil eksperimen atau konsep yang ditemukan murid boleh dihafalkan, 
dimengerti, difahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan 
industri. Oleh sebab itu, latihan mengerjakan soal-soal diperlukan, dalam rangka 
penerapan konsep atau aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan 
industri. 
 
Pembuatan soal diawali dengan penyusunan kisi-kisi evaluasi, penyusunan soal-
soal dalam bentuk objektif maupun subjektif, penyusunan kunci jawaban yang ditulis 
secara lengkap, baik itu soal objektif maupun soal subjektif, kriteria penilaiannya, 
serta rambu-rambu penyekoran dan penetapan nilainya. Oleh karena itu, hal ihwal 
mengenai evaluasi (penilaian) perlu dibicarakan. 
 
Secara ringkas tugas utama guru fisika dapat digambarkan seperti bagan 6 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. EVALUASI DALAM PENDIDIKAN FISIKA 
 
Mengapa pendidikan fisika ? Hal ini dipilih karena pendidikan kedudukannya agak 
lebih tinggi dari mengajar. Mengajar pada prinsipnya hanya menyampaikan bahan 
ajar untuk mencapai tujuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; tetapi 
apabila pendidikan di samping mengajar juga mendidik, dalam artian sudah 
menyangkut pertumbuhan murid secara utuh atau menumbuhkembangkan aspek 
kecerdasan (intelligence quotient / IQ) emosional (emotional quotient / EQ), aspek 
spiritual (spiritual quotient / SQ), dan aspek religius (religious quotient / RQ), serta 
aspek kreativitas dan kemandirian murid. Oleh sebab itu, dipilih “pendidikan fisika” 
bukan “pengajaran fisika”. 
 
Evaluation = assessment + value judgments or evaluation = non assessment + value 
judgments. Dengan bahasa bebas diartikan, bahwa penilaian merupakan 
pengukuran dan penetapan nilai atau penilaian merupakan bukan pengukuran dan 
penetapan nilai. Jadi penilaian terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu: pengukuran 
atau bukan pengukuran dan penetapan nilai. 
 
Pengukuran atau bukan pengukuran merupakan upaya untuk mengetahui keadaan 
sesuatu sebagai hasil belajar murid sebagaimana adanya. Pengukuran atau bukan 
pengukuran dapat berupa pengumpulan data tentang hasil belajar murid. Hasil 
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pengukuran dapat berupa angka (kuantitatif) dan hasil bukan (non) pengukuran 
berupa uraian tentang kenyataan (kualitatif) yang biasanya diwujudkan dengan 
angka skala linkert, misalnya: sangat baik diberi angka 5, baik diberi angka 4, 
sedang diberi angka 3, kurang baik diberi angka 2, dan perlu perhatian diberi angka 
1; atau sangat tuntas diberi angka 3, tuntas diberi angka 2, dan kurang tuntas diberi 
angka 1; atau berhasil diberi angka 3, cukup berhasil diberi angka 2, dan kurang 
berhasil diberi angka 1. 
 
Penetapan nilai merupakan upaya membandingkan hasil pengukuran dengan 
standar ukur, bahan pembanding, atau patokan yang telah disetujui bersama. 
Penetapan nilai dapat diartikan sebagai penetapan angka atau memberikan skor 
atau memberikan angka atau memberikan nilai. 
 
Dengan demikian penilaian (evaluation) merupakan kegiatan menjumlahkan angka-
angka bagi setiap butir soal tes yang dijawab benar oleh murid atau kegiatan 
menjumlahkan angka-angka pada setiap pernyataan yang dijawab atau direspon 
oleh murid. Oleh karena itu, di dalam penilaian (evaluation) harus ada kunci 
jawaban, kunci skoring, dan pedoman atau kriterianya. 
 
Pengertian-pengertian di atas menginformasikan, bahwa penilaian (evaluation) hasil 
belajar dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan penetapan nilai atau angka 
yang dilaksanakan secara sistematis sebagai upaya untuk mengetahui tingkat 
pencapaian murid atas tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Hasil penilaian (evaluation) dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan 
efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
 
Fisika adalah ilmu pengukuran. Dalam pengukuran digunakan alat ukur untuk 
mengetahui kualitas dan kuantitas besaran fisis yang diukur. Hasil pengukuran 
berupa data yang disusun secara akurat dan sistematis dalam tabel data. Semua 
data diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang diharapkan. 
Penarikan atau pengambilan kesimpulan didasarkan pada penalaran yang logis, 
rasional, dan objektif. Kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari, di bidang teknologi, dan di bidang industri. Fisika hari ini adalah 
teknologi besok pagi. 
 
Ciri khas fisika ini dapat diterapkan di bidang pendidikan, khususnya di bidang 
penilaian (evaluation) hasilbelajar murid dan dapat digunakan pula dalam ilmu-ilmu 
lain, misalnya: psikometri, biologi, kimia, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh sebab itu, 
fisika disebut sebagai “perkusor” atau pembuka jalan bagi ilmu-ilmu lainnya. 
 
Alat ukur di bidang pendidikan (pedagogi) namanya instrumen atau tes atau 
sekumpulan pernyataan yang harus dijawab atau direspon murid. Tes terdiri dari 
beberapa pokok uji atau item tes. Sedangkan lembar observasi kegiatan murid terdiri 
dari sekumpulan aspek keterampilan dan sikap (afeksi / perilaku) murid dan skala 
tingkat kompetensi murid yang harus diisi guru. Dengan demikian, lembar observasi 
kegiatan murid dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi hasil belajar murid.  
 
Apabila lembar observasi berisi sekumpulan pernyataan dan skala tingkat yang 
harus dipilih murid, maka lembar tersebut disebut sebagai angket. Dengan demikian, 
angket dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi. 



 
Besaran yang diukur di bidang pendidikan berwujud aspek-aspek kepribadian yang 
dianggap atau diasumsikan mencerminkan hasil belajar murid. Hasil Hasil 
pengukuran berupa angka atau informasi kualitatif lainnya yang diharapkan dapat 
menggambarkan tingkat keberhasilan belajar murid. Pemrosesan hasil pengukuran 
merupakan penafsiran atau penetapan nilai (angka) yang menelorkan pertimbangan-
pertimbangan kependidikan. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ini 
dapat diputuskan suatu kesimpulan atau kebijakan dalam pendidikan. Kesimpulan 
dan kebijakan ini dapat menyangkut (berkaitan erat) dengan diri murid, guru, orang 
tua, atau program yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itu, evaluasi hasil belajar 
murid memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. 
 
Tes merupakan sejumlah tugas yang harus dikerjakan murid atau orang yang dites 
(testee). Penyelesaian tugas oleh testee diharapkan sesuai dengan aspek-aspek 
kepribadian dan tingkah laku (perilaku) testee. Aspek-aspek ini dapat berwujud: 
ranah kognitif, efektif, psikomotorik, serta aspek keimanan dan ketaqwaan murid 
yang diasumsikan sebagai hasil pembelajaran. Hasil pengukuran, sekali lagi, dapat 
berupa angka (kuantitatif) maupun berupa informasi-informasi yang berkaitan 
dengan efek pembelajaran dan efek pengiring (kualitatif). Dengan demikian angka 
(kuantitatif) dan informsi-informasi (kualitatif) dapat digunakan dalam berbagai 
maksud dan tujuan. 
 
Evaluasi hasil belajar merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran. Fungsi, 
maksud, dan tujuan utama dari evaluasi hasil belajar murid ialah untuk mendapatkan 
informasi yang akurat yang dapat digunakan oleh guru dalam membuat kebijakan 
dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, sehingga 
diperoleh hasil yang optimal atau maksimal. Hasil evaluasi hasil belajar dapat 
digunakan untuk keperluan berikut. 

a. laporan kemajuan belajar murid 
b. bimbingan dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan 
c. administrasi sekolah 
d. data penelitian. 

 
Prosedur evaluasi hasil belajar dapat diklasifikasikan atas dasar: 

a. sifatnya 
b. penggunaannya dalam pembelajaran 
c. cara penginterpretasian hasilnya. 

 
Menurut sifatnya, prosedur evaluasi hasil belajar dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. kinerja maksimum, yaitu evaluasi hasil belajar yang berfungsi untuk 
mengetahui murid itu dapat bekerja apa. Alat ukur (instrumen) untuk 
keperluan ini, antara lain berupa: tes bakat (aptitude test) dan tes hasil belajar 
murid (achievement test) 

b. kinerja khas (tipical performance), yaitu evaluasi hasil belajar yang berfungsi 
untuk mengetahui murid itu ingin atau suka bekerja apa. Instrumen untuk 
keperluan ini, antara lain berupa skala sikap (attitude scale), inventarisasi 
minat (interest inventories), inventarisasi kepribadian (personality inventories), 
teknik observasi dengan lembar observasi kegiatan murid, dan penilaian 
teman sejawat. 

 



Menurut penggunaannya, prosedur evaluasi hasil belajar dibedakan menjadi 
empat, yaitu: 

a. evaluasi penempatan 
b. evaluasi formatif 
c. evaluasi diagnostik 
d. evaluasi sumatif. 

 
Evaluasi penempatan (placement evaluation) ialah evaluasi yang menitik beratkan 
pada tingkah laku (entery behavior) murid; misalnya: penguasaan pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan, serta seberapa jauh minat murid pada pembelajaran yang 
dilaksanakan. Instrumen yang digunakan untuk keperluan evaluasi penempatan 
antara lain: pre tes, tes kesiapan, tes bakat, laporan diri sendiri (self report), teknik 
observasi (dengan menggunakan LOKM), dan evaluasi teman sejawat. 
 
Evaluasi formatif (formative evaluation) digunakan untuk memonitor kemajuan 
belajar murid yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung atau digunakan 
untuk mengetahui ketuntasan belajar murid (mastery learning). Hasil evaluasi 
formatif dapat digunakan sebagai umpan balik bagi guru. Umpan balik ini berguna 
untuk mawas diri guru, dalam arti dapat digunakan untuk menyempurnakan 
pembelajaran yang telah dilakukan atau sebagai upaya persiapan pembelajaran 
remedial dan pembelajaran pengayaan. Evaluasi formatif sangat berguna bagi guru 
dan bagi murid dalam pembelajaran fisika. Tes formatif harus dilakukan guru setelah 
satu kali tatap muka (satu kali pembelajaran) selesai. Untuk keperluan ini, digunakan 
instrumen tes penguasaan (mastery test) atau teknik observasi. 
 
Evaluasi diagnostik (diagnostic evaluation) bertujuan untuk memperoleh informasi 
tentang kesulitan, kekurangan, dan kelemahan belajar yang dialami murid selama 
pembelajaran. Evaluasi ini penting sekali dalam pelaksanaan program remedial 
(perbaikan). Program remedial disusun berdasarkan pada hasil evaluasi diagnostik. 
Program remedial dilakukan agar target daya serap murid sebesar 75 % (70 %) 
dapat dicapai oleh seluruh murid dalam satu kelas. Misalnya nilai ketuntasan belajar 
ditetapkan 65 (6,5), maka 75 % (70%) dari seluruh murid harus mencapai nilai 65 
(6,5). Andaikan ada 40 murid dalam satu kelas, maka harus ada (75 / 100) x 40 = 30 
murid yang sudah mendapat nilai 65 (6,5) atau harus ada (70 / 100) x 40 = 28 murid 
yang sudah mendapat nilai 65 (6,5). Untuk keperluan evaluasi diagnostik digunakan 
instrumen tes diagnostik atau teknik pengamatan. 
 
Evaluasi sumatif (sumative evaluation) dilakukan pada akhir tahun pelajaran atau 
pada akhir semester. Ulangan akhir semester bersama (UASB) yang dilakukan pada 
akhir semester dapat dipandang sebagai evaluasi sumatif. Ujicoba ujian nasional 
(UUN) dan ujian nasional (UNAS) yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan 
(untuk SD / MI di kelas VI, untuk SMP / MTs di kelas IX, dan untuk SMA / MA / SMK 
di kelas XII) juga dapat disebut sebagai evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dapat 
dipandang sebagai jumlahan evaluasi formatif. 
 
Evaluasi sumatif sengaja didesain untuk mengetahui apakah murid telah berhasil 
mencapai seperangkat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (ingat SK dan KD 
tiap jenjang dan jenis sekolah / madrasah) atau belum. Oleh sebab itu, hasil evaluasi 
sumatif dapat digunakan untuk mengetahui derajat atau peringkat murid di kelas dan 
nilai raport murid atau untuk menentukan kelulusan murid. Hasil evaluasi sumatif 



juga dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas dan kesesuaian pembelajaran 
yang telah dilaksanakan selama satu semester atau selama 6 tahun jika SD / MI, 
selama 3 tahun jika SMP / MTs, dan selama 3 tahun jika SMA / MA / SMK. 
 
Menurut cara penginterpretasian (penafsiran dan pernyataan) hasil evaluasi, 
prosedur evaluasi hasil belajar dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. criterion referenced test (CRT) 
b. norm referenced test (NRT) 
c. slef referenced test (SRT). 

 
Evaluasi jenis CRT digunakan untuk mengukur hasil belajar murid dengan cara 
membandingkan dengan standar ukur tertentu. Standar ini berpatokan pada kriteria 
keberhasilan murid atas pencapaian tujuan pembelajaran yang terdiri atas guru 
mengajar dan murid belajar yang telah ditetapkan sebelum pembelajaran 
berlangsung. Standar ukur (standar nilai) yang dimaksud, misalnya: 

a. nilai A = 80 s.d 100 
b. nilai B = 66 s.d 79 
c. nilai C = 56 s.d 65 
d. nilai D = 40 s.d 55 
e. nilai E = 0,0 s.d 39. 

 
Apabila murid telah mencapai nilai yang telah ditentukan atau sesuai dengan kriteria 
yang telah ditentukan, maka murid telah dianggap menguasai kemampuan-
kemampuan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Sebagai contoh, murid mendapat nilai 70 (7,0) dengan kriteria penilaian 
tersebut, maka murid dapat dinilai B sesuai dengan kaidah-kaidah evaluasi hasil 
belajar jenis CRT. Evaluasi jenis CRT dapat digunakan sebagai pre tes, tes formatif, 
tes sumatif, atau tes diagnostik. 
 
Evaluasi jenis NRT digunakan untuk mengetahui posisi seseorang murid dalam 
kelas yang mengerjakan tugas atau tes yang sama pada waktu yang bersamaan 
pula. Perbedaan nilai yang dicapai murid diharapkan dapat mencerminkan 
perbedaan prestasi akademis, psikomotorik, bakat, minat, sikap, tatanilai, atau 
aspek-aspek kepribadian lainnya di antara para murid dalam satu kelas. 
 
Pada hakikatnya evaluasi jenis NRT bertujuan untuk mengelompokkan murid dalam 
satu kelas berdasarkan pada tata jenjang (rank order) hasil belajarnya. Jadi, dengan 
NRT posisi relatif atau tingkat kemampuan relatif murid dalam satu kelas dapat 
diketahui; dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Idealnya, 
penyebaran tingkat kemampuan murid dalam satu kelas berbentuk kurva normal 
atau distribusi normal seperti bagan 7 berikut. 
 
Dalam bagan 7, SD diartikan sebagai standar deviasi (simpangan baku) dan Xave  
diartikan sebagai harga (nilai) rata-rata. 
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Sebagai contoh. Kelas A dengan jumlah murid 40, dengan nilai rata-rata kelas (Xave) 
60 dan simpangan bakunya 2,5 maka si X yang mempunyai nilai 55 dapat diketahui 
posisi relatifnya atau nilai relatifnya di dalam kelas A, yaitu pada kelompok 2 SD. 
Kelas B dengan jumlah murid 40, dengan nilai rata-rata kelas (Xave) 70, dan 
simpangan bakunya 2,5 maka si Y yang mempunyai nilai 80 dapat diketahui posisi 
relatifnya atau nilai relatifnya di dalam kelas A, yaitu pada kelompok 4 SD yang 
dapat dikategorikan sangat bagus.  
 
Apabila di suatu sekolah (SMA Bantul), misalnya kelas XI mempunyai empat kelas 
paralel dengan masing-masing kelas berjumlah 30 murid yang berarti jumlah murid 
kelas XI ada 120 murid, mempunyai nilai rata-rata kelas XI sebesar 65 dan 
simpangan bakunya 2,5 maka si Z yang mempunyai nilai 70 dapat diketahui nilai 
relatifnya, yaitu pada kelompok 2 SD. Si Z sebenarnya mempunyai nilai di atas rata-
rata kelas XI dan ada pada kelompok 2 SD, maka si Z dapat dikatakan mempunyai 
nilai baik. 
 
Evaluasi jenis NRT dapat digunakan untuk menemukan derajat seorang murid 
dalam akhir kegiatan pembelajaran, misalnya: akhir semester atau akhir tahun 
pelajaran (TP). Evaluasi jenis NRT dapat pula digunakan untuk seleksi masuk suatu 
sekolah. Sebagai contoh. Misalnya calon murid SMA Bantul dapat diterima masuk 
ke sekolah itu apabila dapat memenuhi kriteria 1 SD di atas nilai rata-rata tes masuk 
yang telah dianggap standar oleh SMA Bantul. Kemudian calon murid dites, hasilnya 
dihitung nilai rata-ratanya misalnya 60 dan simpangan bakunya 2,5. Apabila si X 
memperoleh nilai 70, maka si X dapat diterima di SMA Bantul. Apa sebab ? Karena 
si X sudah memperoleh nilai di atas nilai rata-rata dan berada pada kelompok 4 SD. 
Sebaliknya, si Y memperoleh nilai 57,5 maka si Y tidak dapat diterima di SMA 
Bantul. Apa sebab ? Karena si Y berada di bawah nilai rata-rata dan berada di 
kelompok 1 SD. 
 
Evaluasi  jenis SRT didasarkan pada abilitas (kemampuan yang berkenaan dengan 
kecerdasan, kreativitas, dan kemandirian) dan kapabilitas (kemampuan yang 
berkenaan dengan kinerja murid, misalnya: loncat tinggi, lompat jauh, kecepatan 
berlari, dan keterampilan melakukan percobaan) murid itu sendiri. Evaluasi jenis 
SRT menggunakan tolok ukur kemampuan yang ada pada diri murid itu sendiri. Oleh 
sebab itu, semua hasil belajar murid dapat dibandingkan dengan semua aspek 
kemampuan dasar yang dipunyai oleh murid itu sendiri. Kemampuan dasar 
merupakan tingkat kemampuan yang relatif tetap dan tidak dipengaruhi oleh 
pembelajaran, misalnya: IQ, EQ, SQ, dan bakat murid. Sedangkan kreativitas, 
kemandirian, kinerja, keimanan, ketaqwaan, dan hasil belajar lainnya yang dicapai 
murid dapat dipengaruhi oleh pembelajaran.  
 
Menurut bentuk instrumennya (bentuk instrumen evaluasi hasil belajar) dibagi 
menjadi tiga, yaitu: 

a. tes 
b. penilaian kinerja 
c. skala sikap. 

 



Tes merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 
murid dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hasilnya menunjukkan 
sampai seberapa jauh murid telah menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
seperti yang telah diungkapkan dalam tujuan pembelajaran. Bentuk tes dalam 
evaluasi hasil belajar murid ada dua, yaitu: tes subjektif dan tes objektif.  
 
Contoh tes subjektif yang dapat digunakan untuk mengetahui ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotorik murid.  

a. Tujuan: murid dapat menggambarkan lingkaran dengan cepat dan benar. 
b. Tes: gambarkan suatu lingkaran dengan menggunakan tangan kanan 

memakai bolpoin dan tangan kirimu memakai pensil. Setelah jadi, guntinglah 
lingkaran-lingkaran yang kamu buat. Amati baik-baik lingkaran itu ? Apakah 
kamu dapat tersenyum ? Tersenyumlah ! Apakah kamu dapat tertawa ? 
Tertawalah ! Apa alasanmu, jika kamu tersenyum dan apa alasanmu, jika 
kamu tertawa.  

c. Alat: pensil, bolpoin, kertas, dan gunting.  
d. Waktu: 30 detik untuk menggambar, satu menit untuk menggunting lingkaran 

yang sudah jadi, dan dua menit untuk memeriksa hasilnya. 
Tes subjektif seperti ini dapat digunakan untuk mengevaluasi (menilai) ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik murid secara bersamaan. 
 
 
 


