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SILABUS MATA KULIAH 
 
1. Nama matakuliah    :  
   PENRAPAN PENDEKTAN SISTEM DALAM PENDIDIKAN FISIKA 

(PPSDPF) 
2. Kode dan SKS    : PFI / 2 
3. Mata Kuliah Prasyarat / Kode : Tidak ada / - 
4. Kompetensi Mata Kuliah  :  

 Mahasiswa memiliki kemahiran menerapkan dan merangkaikan teori 
sistem dalam pendidikan fisika pada khususnya serta “industri” 
sekolah/madrasah pada umumnya. 

5. Deskripsi Mata Kuliah   : 
Mata kuliah ini memuat bahasan tentang teori, perencanaan, 
organisasi, control, komunikasi, integrasi, penerapan teori-teori sistem 
dalam pendidikan Fisika, serta penerapan teori-teori sistem dalam 
pengelolaan “industri” sekolah/madrasah. 
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7. Kegiatan Perkuliahan   : 
 
Minggu 

ke 
Pokok Bahasan dan Sub 

Pokok Bahasan 
Kegiatan Pembelajaran / 

Perkuliahan 
Acuan 

1 I. PENDAHULUAN 
1. Maksud dan Tujuan Mata 

Kuliah Penerapan 
Pendekatan Sistem dalam 
Pendidikan Fisika 
(PPSDPF) 

2. Ruang Lingkup 
Perkuliahan. 
3. Pentingnya Perkuliahan. 
4. Kegiatan yang Harus 

Dilaksanakan oleh 
Mahasiswa. 

5. Media Pembelajaran. 
6. Kehadiran Perkuliahan. 
7. Bahan Acuan (Referensi). 
8. Jenis Tugas. 
9. Cara-cara Penilaian. 
10. Aspek yang Akan Dinilai. 
11. Umpan Balik yang 
Dilakukan Dosen. 

I. PENDAHULUAN 
1. Menjelaskan maksud dan 

tujuan perkuliahan. 
2. Menjelaskan ruang lingkup 
perkuliahan. 
3. Menjelaskan pentingnya 
perkuliahan. 
4. Menjelaskan kegiatan yang 

harus dilakukan 
Mahasiswa. 

5. Menjelaskan media 
pembelajaran yang akan 
digunakan dalam 
perkuliahan. 

6. Kontrak kerja mengenai 
kehadiran Mahasiswa 
dalam perkuliahan. 

7. Menjelaskan referensi 
yang digunakan. 

8. Menjelaskan jenis tugas 
yang harus dilakukan 
Mahasiswa. 

9. Menjelaskan cara-cara dan 
prosedur penilaian. 

10. Menjelaskan aspek-aspek 
yang akan dinilai dalam 
kegiatan perkuliahan. 

11. Menjelaskan umpan balik 
yang diharapkan oleh 
Dosen. 

6.a, b, 
c, dan 

6.f 

2 s.d 7 II. FAHAM TENTANG SISTEM DAN 
MANAJEMEN 
1. Teori Sistem. 

II. FAHAM TENTANG SISTEM DAN 
MANAJEMEN. 

1. Menjelaskan mengenai 

Sda 



2. Konsepsi Manajemen. 
3. Pengertian Perencanaan. 
4. Organisasi dan Sistem. 
5. Kontrol dan Sistem. 
6. Komunikasi dan Sistem. 
7. PrinsipIntegrasi dan 

Sistem. 

teori sistem. 
2. Menjelaskan konsep 

manajemen. 
3. menjelaskan pengertian 

perencanaan. 
4. menjelaskan pengertian 

organisasi dan sistem. 
5. menjelaskan hubungan 

antara organisasi dan 
sistem. 

6. Menjelaskan prinsip 
integrasi dan sistem. 

8 Ujian sisipan I Melaksanakan Ujian Sisipan I Sda 
9 s.d 13 III. PENERAPAN TEORI 

SISTEM I 
1. Manajemen kelas, 

laboratorium, sarana dan 
prasarana belajar, serta 
manajemen lingkungan 
sekolah. 

2. Manajemen sistem 
persekolahan. 

3. Sistem dan pengolahan 
data persekolahan. 

4. Manajemen sumber daya 
manusia di sekolah. 

5. Manajemen sumber daya 
alam di sekolah. 

6. Teknik-teknik PERT / PEP 
dan analisis jaringan kerja. 

7. Rencana induk 
pengembangan sekolah / 
madrasah (RIPS / RIPM). 

8. Rencana anggaran 
pendapatan dan belanja 
sekolah / madrasah 
(RAPBS / RAPBM). 

III. PENERAPAN TEORI 
SISTEM I 
1. Menjelaskan mengenai 

konsep-konsep 
manajemen kelas, 
laboratorium, sarana dan 
prasarana, serta 
manajemen lingkungan 
sekolah. 

2. Menjelaskan aplikasi 
pendekatan sistem dalam 
manajemen persekolahan. 

3. Menjelaskan aplikasi 
pendekatan sistem dalam 
manajemen dan 
pengolahan data 
persekolahan. 

4. Menjelaskan aplikasi 
pendekatan sistem dalam 
pengelolaan SDM dan SDA 
di sekolah. 

5. Menjelaskan teori dan 
penerapan teknik-teknik 
PERT / PEP dan analisis 
jaringan kerja. 

6. Menjelaskan cara-cara 
perencanaan, pembuatan, 
dan pengembangan 
RIPS/RIPM dan 
RAPBS/RAPBM. 

6.a, b, 
c, d, e, 
dan f.  

14 s.d 
17 

IV. PENERAPAN TEORI 
SISTEM II 
1. Perencanaan, pembuatan, 

pelaksanaan, dan 
pengembangan silabus dan 
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) di 

IV. PENERAPAN TEORI 
SISTEM II 
1. Menjelaskan prinsip-prinsi 

perencanaan, pembuatan, 
pelaksanaan, dan 
pengembangan silabus 
dan RPP. 

Sda 



sekolah. 
2. Perencanaan, pembuatan, 

pelaksanaan, dan 
pengembangan evaluasi 
hasil belajar serta tindak 
lanjutnya di sekolah. 

3. Perencanaan, pembuatan, 
pelaksanaan, dan 
pengembangan evaluasi 
program serta tindak 
lanjutnya di sekolah. 

2. Menjelaskan prinsip-prinsi 
perencanaan, pembuatan, 
pelaksanaan, dan 
pengembangan evaluasi 
hasil belajar serta tindak 
lanjutnya di sekolah. 

3. Menjelaskan prinsip-prinsi 
perencanaan, pembuatan, 
pelaksanaan, dan 
pengembangan evaluasi 
program serta tindak 
lanjutnya di sekolah. 

18 Ujian sisipan II Melaksanakan ujian sisipan II Sda  
 
8. Evaluasi Hasil Perkuliahan : 
a. Nilai rata-rata aktivitas Mahasiswa dalam perkuliahan = A.  
b. Nilai rata-rata tugas = B. 
c. Nilai rata-rata ujian sisipan = C. 
d. Nilai ujian = D. 
e. Nilai akhir = N = (A + 4B + 3C + 2D) : 10. 
 

Yogyakarta, September 2011. 
Dosen Pengampu. 

 
 

Ahmad Abu Hamid. 
NIP. 195202021980031004. 

PENERAPAN PENDEKATAN SISTEM DALAM PENDIDIKAN FISIKA 
 
UNTUK MEMAHAMI MENGENAI KONSEPSI PENERAPAN PENDEKATAN SISTEM 
DALAM PENDIDIKAN FISIKA TERLEBIH DULU HARUS DIFAHAMI HAL-HAL 
BERIKUT. 

 
1. SISTEM ITU APA ? 
2. PENDEKATAN ITU APA ? 
3. PENDEKATAN SISTEM ITU APA ? 
4. PENDIDIKAN ITU APA ? 
5. PENGAJARAN ITU APA ? 
6. PEMBELAJARAN ITU APA ? 
7. FISIKA ITU APA ? 
8. PENDIDIKAN FISIKA ITU APA ? 
9. PENERAPAN PENDEKATAN SISTEM 

DALAM PENDIDIKAN FISIKA ITU APA ? 



 
BAB 1. FAHAM TENTANG SISTEM DAN MANAJEMEN 

 
A. SISTEM ITU APA ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETERKAITAN UNSUR-UNSUR ADALAH PROSES, SEHINGGA 
BANYAK PROSES DALAM SUB SISTEM ATAU SISTEM. 
 
PROSES ITU UNTUK APA ?  PROSES ADALAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN 
DENGAN EFEKTIF (BERHASIL GUNA) DAN EFISIEN (BERDAYA GUNA). 
DALAM PROSES ADA KETERKAITAN UNSUR. UNSUR JUGA BERPROSES. 
UNSUR ADA DALAM SUB SISTEM DAN SUB SISTEM ADA DALAM SISTEM. INI 
BERARTI ADA KETERKAITAN ENERGI ANTARA UNSUR, SUB SISTEM, DAN 
SISTEM. OLEH SEBAB ITU, HARUS ADA “SINERGI” ANTAR UNSUR, ANTAR 
SUB SISTEM, DAN ANTAR SISTEM YANG SATU DENGAN SISTEM LAINNYA. 
 
UNTUK MENSINERGISKAN UNSUR, SUB SISTEM, DAN SISTEM PERLU 
PENGELOLAAN (MANAJEMEN). DALAM MANAJEMEN HARUS ADA: 

1. MANAJER (PIMPINAN) 
2. ANGGOTA 
3. TUJUAN DAN KEGIATAN 
4. DANA, BIAYA, DAN ANGGARAN 
5. SISTEM, LINGKUNGAN SISTEM, DAN ALAM RAYA 

SEHINGGA MANAJEMEN BERKAITAN ERAT DENGAN: 
1. SUMBER DAYA ALAM (SDA) 
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 
3. TUJUAN  

SISTEM 

SUB 
SISTEM 

UNSUR 

MATERI 
PEMBELAJARAN 



4. DANA 
5. INTERAKSI 
6. PELAYANAN, DAN 
7. KEGIATAN OPERASIONAL. 

 
FUNGSI MANAJER ADALAH MENSINERGISKAN PROSES UNSUR-UNSUR SUB 
SISTEM ATAU UNSUR-UNSUR SISTEM UNTUK MENCAPAI TUJUAN DENGAN 
EFEKTIF DAN EFISIEN. 
 
JADI APAKAH SISTEM ITU ? 
 
 
B. SEKOLAH SEBAGAI SUATU SISTEM 
  

 
Sekolah minimal terdiri dari komponen-komponen berikut.  

1. kurikulum, yang berisi antara lain: tujuan pembelajaran (SK dan KD), 
materi pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, 
dan pilihan,  

2. sumber daya manusia, yang terdiri dari: kepala sekolah, guru-guru, 
murid-murid, staf administrasi, dan dewan sekolah,  

SEKOLAH 

KURIKULUM 

PEMBELAJARAN EVALUASI HASIL 
PEMBELAJARAN 

 
 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

 
 

 

 

  

 
 

SUMBER 
DAYA ALAM 

DANA 
SEKOLAH 

TUJUAN  

DANA  
BOS / BOM 

DANA SPP 
DAN LAIN-
LAINNYA 

KEGIATAN OPERASIONAL 
SEKOLAH Gambar 1: Sekolah Sebagai Suatu Sistem 



3. sumber daya alam, yang terdiri dari: lingkungan sekitar sekolah dan 
lingkungan masyarakat sekitar sekolah,  

4. kegiatan operasional, yang berwujud: pembelajaran dan kegiatan 
intrakurikuler, penerimaan murid baru, serta kegiatan ekstrakurikuler 
(pramuka, kelompok ilmiah remaja, dan pesantren kilat),  

5. tujuan, yang terdiri dari: tujuan nasional, tujuan sekolah, tujuan 
kurikulum, tujuan matapelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 
dan tujuan pembelajaran, serta 

6. dana sekolah, yang terdiri antara lain: dana bantuan operasional sekolah 
(BOS) serta dana bantuan operasional manajemen (BOM). 

 
Sekolah sebagai suatu sistem, maka kurikulum, SDM, SDA, kegiatan 
operasional, tujuan, serta dana sekolah merupakan sub sistem. Sedangkan tujuan 
pembelajaran, materi pembelajaran, pembelajaran (model, pendekatan, strategi, 
metode, dan teknik mengajar, media pembelajaran, serta sumber belajar dan 
pengalaman belajar), evaluasi hasil pembelajaran (jenis tagihan, bentuk tes, dan 
prosedur tes), serta pilihan (ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu 
budaya), dan seterusnya disebut sebagai sub-sub sistem. Sedangkan yang 
sederajat dengan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik mengajar 
disebut sebagai sub-sub-sub sistem. Demikian seterusnya, rincian sekolah 
sebagai suatu sistem. 
 
C. MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI, METODE, DAN TEKNIK 
MENGAJAR ITU APA ? 
 
Pengertian pendekatan mengajar dekat sekali dengan pengertian teori mengajar, 
model mengajar, pendekatan, strategi, metode, dan teknik mengajar. Teori 
mengajar merupakan pendapat seseorang (atau lebih dari seorang) atau hasil 
karya seseorang (atau lebih dari seorang) pakar pendidikan atau pakar 
pengajaran yang dihasilkan dari penelitian atau pembacaan (pengamatan) 
fenomena alam (gejala kependidikan dan kepengajaran) yang telah diakui 
kebenarannya secara ilmiah, telah diketahui kemaslahatannya secara umum, 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 pencetus teori pasti seseorang atau kelompok orang. 
Karena ajaran yang difahami masyarakat serta daoat dan tepat untuk 
memecahkan atau menyelesaikan masalah pada saat itu, maka teori dikenal 
sebagai faham. Karena teori merupakan aliran pemikiran, maka dalam teori 
pasti ada thesa dan antithesa, atau ada thesis dan antithesis. Oleh sebab itu, teori 
pasti ada pembaharuan-pembaharuan yang dipandang tepat untuk 



menyelesaikan masalah pada waktu itu. Dengan demikian, muncul teori-teori 
baru yang pada dasarnya sefaham atau satu ajaran. 
 
Teori merupakan rangkaian prinsip atau rangkaian berbagai macam konsep. 
Konsep pada dasarnya dapat difahami melalui ciri-cirinya, yaitu: 

1. buah fikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang biasa 
disebut sebagai symbol; 

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

3. hasil berfikir abstrak manusia yang merangkum banyak pengalaman; 
4. 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 (rasional), mempunyai 
model, terbukti secara ilmiah, dan kebenarannya bersifat tentatif. 
 
Tanpa ada campur tangan penalaran manusia yang terbatas, maka kebenaran 
mutlak itu di tangan Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mendesain, dan 
menciptakan alam semesta ini. Alam semesta terdiri dari: alam ghoib dan alam 
nyata. Alam ghoib ada dua jenis, yaitu: alam ghoib ilmiah dan alam ghoib 
ilahiah. Sedangkan kebenaran teori bersifat tentatif. Oleh sebab itu, gunakan 
teori sebatas penalaran manusia dan harus kita sadari bahwa kebenaran teori 
bersifat tentatif. Jika ada kebenaran mutlak dari Alloh SWT, maka kebenaran 
teori (hasil akal budi manusia) harus dikalahkan. Jadi kebenaran yang benar-
benar (sak temene kabenaran iku kabenaran sing asale saka Alloh Tuhan kang 
Maha Kuasa) adalah kebenaran dari Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa. 
 
Pengertian model mengajar atau model belajar mengajar 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 mempunyai enam (6) ciri utama, 
yaitu: 

1. sintaks, atau langkah-langkah atau fase-fase atau tahapan-tahapan 
kegiatan pembelajaran; 

2. sistem sosial, yaitu: struktur organisasi interaksi belajar mengajar atau 
organisasi interaksi antara guru-materi pelajaran-media pembelajaran-
murid-metode mengajar-pengalaman belajar murid-dan tujuan 
pembelajaran; 

3. prinsip reaksi, yaitu: pola kegiatan guru dalam melihat dan 
memperlakukan murid-muridnya dalam pembelajaran. Misalnya: guru 



memarahi (memarahi serta mendidik) murid yang bandel tidak mau 
mengerjakan tugas dan murid yang hanya ramai mengganggu teman-
temannya. 

4. sistem pendukung, yaitu: semua sarana yang diperlukan untuk 
melaksanakan pembelajaran; 

5. dampak pembelajaran (instructional effect), yaitu: hasil belajar 
(outcomes) yang dicapai langsung dengan pembelajaran. Biasanya 
dampak pembelajaran sudah ditulis dalam tujuan pembelajaran atau 
dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); serta 

6. dampak pengiring (nurturant effect) yaitu: hasil belajar (out comes) 
lainnya yang dicapai dalam pembelajaran akibat adanya (tercapainya) 
suasana belajar yang kondusif, kreatif, dan inovatif. 

 
Pendekatan belajar mengajar atau pendekatan pembelajaran merupakan 
langkah-langkah mengajar yang masih bersifat filosofis, teoritis, dan 
aksiomatis. Pendekatan mengajar (pendekatan dalam pembelajaran) didasarkan 
pada sendi-sendi filosofis, teoritis, dan aksioma-aksioma atau asumsi dasar yang 
berlaku. Oleh sebab itu, pendekatan mempunyai tiga (3) ciri pokok, yaitu 
mempunyai: 

1. basis filosofis yang melahirkan hukum atau prinsip-prinsip mengajar; 
2. basis psikologis yang memunculkan penerapan teori-teori belajar dan 

mengajar, teori-teori perkembangan mental murid, serta teori-teori 
psikologi pendidikan; 

3. basis pedagogis, yaitu: karakteristik pembelajaran yang melahirkan 
konsep, bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah ilmu pengetahuan 
sekaligus sebagai seni. Jadi guru adalah seorang insinyur yang seniman. 

Ketiga basis inilah yang menopang tegak berdirinya pendekatan mengajar. 
Sedangkan pendekatan dalam arti umum ialah suatu cara yang bersifat teoritis, 
filosofis, dan aksiomatis yang digunakan untuk mencapai tujuan. 
 
Strategi mengajar diartikan sebagai sekumpulan metode mengajar yang telah 
direncanakan (overall 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 mengajar. Sebagai contoh: dalam 
pembelajaran fisika yang memakan waktu dua (2) jam pelajaran, pertama kali 
guru melakukan demonstrasi penggunaan alat ukur ampermeter, voltmeter, dan 
ohmmeter, serta penggunaan power supply. Kemudian demonstrasi dilanjutkan 
ke percobaan hukum Ohm, sehingga diperoleh data dan temuan bahwa R = V / 
I. Setelah demonstrasi selesai murid-murid disuruh mengajukan permasalahan 
yang jelas dan hipotesis yang jelas mengenai percobaan hukum Ohm. Setelah 
murid-murid mengajukan hipotesisnya, maka murid-murid disuruh melakukan 
percobaan, analisis data, menggambar grafik V vs I, serta menarik hasil temuan 
dari percobaan. Kemudian murid-murid disuruh melakukan diskusi kelas untuk 



merumuskan temuan yang diperolehnya. Murid-murid setelah selesai 
merumuskan temuan disuruh untuk membahas temuan tersebut, sesuai enggak 
dengan teori yang ada atau sesuai nggak dengan gejala alam yang ada. 
Kemudian murid-murid disuruh merumuskan kesimpulan yang diperoleh dari 
percobaan. Murid-murid juga disuruh untuk menerapkan kesimpulan yang 
diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan industri. Murid-murid 
pada akhirnya disuruh untuk membuat laporan kegiatan percobaan yang 
dilakukan. Dengan demikian, guru dalam satu kali tatap muka menggunakan 
metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, dan pada akhirnya 
menggunakan metode tugas. Dengan demikian, guru menggunakan empat (4) 
metode mengajar dalam satu kali tatap muka. Kumpulan keempat metode inilah 
yang disebut sebagai strategi mengajar. Strategi secara umum diartikan sebagai 
sekumpulan cara-cara atau prosedur yang sistematis dan sistemik yang nyata-
nyata dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
Metode mengajar diartikan sebagai cara penyampaian materi pelajaran untuk 
mencapai tahapan-tahapan tujuan dalam upaya mencapai tujuan akhir 
pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode mengajar juga dapat 
diartikan sebagai langkah-langkah prosedural yang spesifik dan sistematis 
dalam menyajikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan metode pembelajaran diartikan sebagai 
rekayasa guru dalam menciptakan situasi belajar yang kondusif dalam 
menyajikan materi pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Sedangkan secara umum metode diartikan sebagai 
langkah-langkah prosedural yang sistematis yang dilaksanakan guna mencapai 
tujuan yang diharapkan. 
 
Teknik atau taktik mengajar diartikan sebagai tingkah laku personal (stylistic or 
personalistic) yang dilaksanakan guru pada saat menyajikan materi pelajaran di 
kelas, di laboratorium, atau di luar kelas (outbond or out door activities). 
Sedangkan makna teknik secara umum ialah tingkah laku individu yang 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
Dari uraian tersebut, apakah yang dimaksud dengan pendekatan sistem ? 
Pendekatan sistem dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dan 
implementasinya secara sistematis dan sistemik yang bersifat teoritis, filosofis, 
dan aksiomatis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
 
 
 
D. CONTOH MASALAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 
 
 

SEDERHANA 
BESUK 
MAKAN 

APA ? 

1. THIWUL 
2. BLENDUN  
3. NASI 
4. NASI + TE  
5. NASI + IKA    
6. NASI + DA    

BEN-
DA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemecahan masalah sebenarnya merupakan pengambilan keputusan dari 
beberapa alternatif kebijakan yang sudah tersusun secara sistematis dan sistemik 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada hal sistem terdiri dari berbagai 
komponen (sub sistem atau sub-sub sistem atau sub-sub-sub sistem) yang saling 
terkait satu dengan lainnya. Dengan demikian, penerapan pendekatan sistem 
(System Approach) merupakan pengambilan keputusan dari beberapa alternatif 
kebijakan yang telah tersusun secara sistematis dan sistemik dari komponen-
komponen sistem untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kebijakan-
kebijakan itu berasal dari komponen-komponen sistem.  
 
Pemecahan masalah di dunia ini ada dua (2) karakter, yaitu: pemecahan masalah 
duniawi dan pemecahan masalah uhrowi. Pemecahan masalah duniawi 
berdasarkan pada cara berfikir ilmiah dan cara berperilaku ilmiah. Sedangkan 
pemecahan masalah uhrowi didasarkan pada ilmu supranatural yang 
kebenarannya bersifat mutlak, karena kebenaran berasal dari Alloh Tuhan Yang 
Maha Kuasa. 
 
E. BEBERAPA PENGERTIAN DASAR 
 



Ada definisi lain dari sistem. Sistem adalah suatu kebulatan yang kompleks dan 
terorganisir. Sistem adalah suatu himpunan atau perpaduan bagian-bagian yang 
membentuk suatu kebulatan yang kompleks dan utuh. Istilah sistematis adalah 
suatu rangkaian prinsip-prinsip esensial atau fakta-fakta yang lengkap yang 
tersusun dalam suatu hubungan atau ketergantungan yang rasional. Istilah 
sistematis juga diartikan sebagai mengembangkan, mengorganisir, dan 
mengelompokkan komponen-komponen sistem. Sedangkan istilah sistemik 
ialah menurut aturan-aturan, prosedur, dan cara-cara sistemnya atau mengikuti 
aturan-aturan, prosedur, dan cara-cara yang ada dalam suatu sistem. 
 
Adapun jenis-jenis sistem ada lima yaitu: Total System, General System, Sistem 
Mekanis, Sistem Sekolah, dan Sistem Total Uum. 
 
1. Total Sistem (Sistem Total) 
Sistem total terdiri dari sub sistem, sub-sub sistem, dan sub-sub-sub sistem yang 
saling kait mengait menjadi satu kesatuan organisasi yang utuh dan kompleks 
dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi sistem total merupakan suatu organisasi 
yang kompleks dan utuh serta mempunyai visi dan misi tertentu yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Boleh dinyatakan, bahwa sekolah, rumah tangga, 
organisasi sepakbola, organisasi bulutangkis, organisasi tennis meja, dan 
organisasi lainnya merupakan sistem total. 
 
Pendidikan juga dapat dipandang sebgai sistem total, karena pendidikan terdiri 
dari komponen guru, murid, kurikulum, pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 
evaluasi program, serta lingkungan pendidikan. Semua komponen ini saling 
berinteraksi dan bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif 
dan efisien. Pendidikan disebut sebagai sistem total, sedangkan komponen-
komponen pendidikan disebut sebagai sub sistem total.  
 
Komponen guru juga mempunyai bagian-bagiannya, misalnya: kompetensi 
akademis, kompetensi individual, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogis. 
Guru juga terdiri dari jasmani dan ruhani. Aspek jasmani dapat dirinci lagi 
menjadi: tinggi badan, berat (massa) badan, profil, status sosial dan ekonomi, 
serta status kesehatannya. Bagian-bagian ini dapat disebut sebagai sub-sub 
sistem total, sedangkan tinggi badan, berat badan, profil, status sosial dan 
ekonomi, serta status kesehatannya dapat disebut sebagai sub-sub sistem total.  
 
Murid juga mempunyai bagian-bagian tersendiri, misalnya: aspek fisik dan 
aspek psikis. Aspek fisik murid juga bermacam-macam, antara lain: tinggi 
badan, berat (massa) badan, profil, status sosial dan ekonomi, serta status 
kesehatannya. Aspek fisik dan aspek psikis murid dapat disebut sebagai sub-sub 
sistem total, sedangkan atinggi badan, berat badan, profil, status sosial dan 



ekonomi, serta status kesehatan murid dapat disebut sebagai sub-sub sistem 
total. 
 
Dari uraian dan contoh sedikit ini, maka sistem total atau total sistem ada dalam 
lingkungan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Fisika pada khususnya. 
Oleh sebab itu, alangkah pentingnya untuk mengetahui penerapan pendekatan 
sistem dalam pendidikan Fisika. Karena apa ? Karena, jika Mahasiswa 
mengetahui, memahami, dan mengamalkan penerapan konsep-konsep 
pendekatan sistem dalam pendidikan Fisika, maka Mahasiswa akan dapat 
memperoleh kemudahan dalam memecahkan masalah yang dihadapi di 
lapangan (di sekolah) nanti. Masalah guru, masalah mengajar, masalah memilih 
materi ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar, masalah gajih dan 
honorarium, masalah keluarga yang ditinggal di rumah, dan masih banyak lagi 
masalah yang dihadapi seorang guru di sekolah. 
 
2. GENERAL SYSTEM 
 
GENERAL SYSTEM MERUPAKAN STUDI TENTANG SISTEM INTERDISIPLINER. 
GENERAL SISTEM MERUPAKAN SUATU KEBULATAN YANG UTUH DAN 
TERORGANISIR DARI BERBAGAI SISTEM INTERDISIPLINER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISIPLIN  
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DISIPLIN Y 

DISIPLIN X 

HASIL  

KOMUNIKASI  

MANAJER 

GENERAL SISTEM RISET 

KATALOG YANG 
SISTEMATIS 

METODE RISET 
TENTANG SISTEM 

BAHASA 
TENTANG 

METODE RISET 

LANDASAN UTAMA BAGI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEBAGAI CONTOH: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SISTEM MEKANIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEM ADALAH SUATU KEBULATAN YANG KOMPLEKS DAN TERORGANISIR. 
SISTEM ADALAH SUATU HIMPUNAN ATAU PERPADUAN BAGIAN-BAGIAN 
YANG MEMBENTUK KEBULATAN YANG KOMPLEKS DAN UTUH SERTA 
TERORGANISIR. 

 
SISTEMATIS MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN PRINSIP-PRINSIP 
ESENSIAL ATAU FAKTA-FAKTA YANG LENGKAP YANG DISUSUN 
DALAM SUATU HUBUNGAN ATAU KETERGANTUNGAN YANG 
RASIONAL. INI BERARTI SISTEMATIS MERUPAKAN BENTUK 
ATAU KEGIATAN PENGEMBANGAN, PENGORGANISASIAN, DAN 
PENGELOMPOKAN. 
 
LAWAN KATA DARI SISTEMATIS ADALAH CHAOSTIS (KACAU 
BALAU). 
 

ZAT PADAT 

OPTO ELEKTRONIK  ALJABAR BOL 
ELEKTRONIKA 

KOMPUT
 

LISTRIK MAGN   
GENERAL SI   

GENERAL  

INPUT OUTPUT PROSES 

FEED BACK (UMPAN BALIK) 



CONTOH YANG LEBIH KOMPLEKS LAGI ADALAH SISTEM YANG 
NAMANYA SEKOLAH. KOMPONEN SEKOLAH ANTARA LAIN: 
KURIKULUM, GURU, MURID, EVALUASI, PRASARANA DAN 
SARANA PENDIDIKAN / PEMBELAJARAN, LINGKUNGAN, 
KARYAWAN, SERTA PENDEKATAN, METODE, STRATEGI, 
TEKNIK MENGAJAR, DAN MODEL PEMBELAJARAN. 
BAGAIMANAKAH BENTUK SISTEM SEKOLAH ? 
 
4. SISTEM SEKOLAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem sekolah bukan sistem mekanis, tetapi merupakan kesatuan yang utuh, 
kompleks, sistematis, sistemik, objektif, rasional, konseptual, kontekstual, 
faktual, dan bertujuan. Sekolah merupakan suatu sistem yang mempunyai 
manajemen khusus dan seorang manajer yang bijaksana. Oleh sebab itu, di 
sekolah diperlukan hubungan silaturrhmi yang baik dan bijaksana.  
5. SISTEM TOTAL UMUM 
 
 
 
 
 
 
 

KURIKULUM, TUJUAN,  
MATERI, PEDOMAN 

EVALUASI 

LINGKUNGAN 
SEKOLAH DAN 

KARYAWAN 

PENDEKATAN, METODE, 
STRATEGI, TEKNIK 

MENGAJAR 

MURID-MURID / 
SISWA 

GURU 

TUJUAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH 

SE  

MASYARAKAT PENDIDIKAN  

PEMBELAJARAN  TATA NILAI  

MENGAJAR BELAJAR 

DST 

SUPRA 
SISTEM 

SISTEM SUB SISTEM 

SUB-SUB SISTEM   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. TINGKATAN-TINGKATAN SISTEM 
 
Tingkatan-tingkatan sistem ada sembilan, yaitu:  
1. struktur statis,  
2. sistem dinamis,  
3. sistem mekanisme control,  
4. the open system,  
5. genetic societas,  
6. sistem hewaniyah,  
7. sistem perikemanusiaan,  
8. sistem organisasi sosial, dan  
9. sistem transendental (transcendental system).  
Adapaun penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut. 
1. STRUKTUR-STRUKTUR YANG STATIS (RANGKA DASAR ATAU 
FRAME WORKS)  

SEBAGAI CONTOH: 
 
 
 
 
2. SISTEM DINAMIS (SISTEM SEDERHANA ATAU SYSTEM CLOCK 

WORKS). SEBAGAI CONTOH: 
 
 
 
 
 
3. MEKANISME KONTROL (CYBERNETIC SYSTEM). SEBAGAI 
CONTOH: 
 
 
 
 

● ● 

Balok As Roda dari Logam Roda Paku Ta  

● ● 

 

ANTENA 

REMOTE 



4. THE OPEN SYATEM (SELF MONITORING STRUCTURE). ADA 
TINGKATAN-TINGKATAN SEL. ADA CIRI KEHIDUPAN, YAITU: 
BERGERAK DAN TUMBUH. SEBAGAI CONTOH: 

 
 
 
 
 
 
5. GENETIC SOCIETAS (TETUMBUHAN). ADA CIRI: TUMBUH DAN 
BERKEMBANG BIAK. 
 
 
 
 
 
6. HEWANIYAH. MEMPUNYAI CIRI-CIRI BERIKUT. 1. MOBILITAS 

DAN DINAMIS (SELF AWARNNESS). 2. ALAT PENANGKAP 
KHUSUS (PENERIMA SINYAL DENGAN JUMLAH YANG BESAR), 
MISALNYA: MATA, TELINGA, HIDUNG, PERASA, DAN HATI. 3. 
ALAT PEMANCAR KHUSUS, MISALNYA: SUARA, BAU, DAN 
AROMA. 4. PUNYA SISTEM SYARAF (NERVOUS SYSTEM). 

 
 
 
 
 
 
 
7. SISTEM  PERIKEMANUSIAAN 
 
MANUSIA SEBAGAI SISTEM ITU MEMILIKI: 

1. KEINSAFAN DIRI SENDIRI (SELF CONCIOUSNESS). 
2. KESADARAN DIRI SENDIRI (SELF AWARENESS). 
3. PENGETAHUAN YANG KOMPLEKS. 
4. DAYA REFLEKTIF SENDIRI (SELF REFLECTIVE). 
5. KEKAYAAN BAHASA DAN SIMBOL-SIMBOL. 
6. KEMAMPUAN MENGINTERPRETASIKAN BAHASA DAN 

SIMBOL-SIMBOL. 
7. KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI, BAIK SECARA INDIVIDU 

MAUPUN SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL. 
8. KEMAMPUAN BERORGANISASI. 

 

● 

AMUBA ATAU 
VIRUS DKK 

 

TUMBUH, BUNGA, BIJI, DAN 
TUMBUHAN BERIKUTNYA 

 

   

 

SISTEM SYARAF 
(NERVOUS 
SYSTEM) 

OTAK (SEBAGAI 
ORGANISATOR KELUAR 
MASUKNYA INFORMASI) 

STRUKTUR 
PENGETAHUAN 

MEM   
(RE    

  
RAN   

  



8. ORGANISASI SOSIAL 
 
ORGANISASI SOSIAL MEMPUNYAI ISI DAN ARTI PESAN, SIFAT 
DAN DIMENSI SISTEM NILAI, GAMBARAN TATA NILAI, CATATAN 
HISTORIS, SIMBOLISASI SENI MUSIK SASTRA, IRAMA YANG 
KOMPLEKS, SERTA MEMPUNYAI EMOSI MANUSIA SEBAGAI 
MAKHLUK INDIVIDUAL. 
 
9. TRANSCENDENTAL SYSTEM 
 
SISTEM TRANSENDENTAL MERUPAKAN SISTEM YANG 
TERTINGGI. SISTEM INI HANYA DIPUNYAI MANUSIA YANG 
UTUH DAN KOMPREHENSIF. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK 
INDIVIDU, MAKHLUK SOSIAL, DAN MAKHLUK YANG SADAR 
BAHWA IA DICIPTAKAN OLEH ALLOH SWT. AKIBATNYA APA ? 
AKIBATNYA ANTARA LAIN: 

1. MANUSIA SADAR BAHWA IA AKAN MATI DAN HIDUP 
KEKAL ABADI SETELAH HARI HISAB NANTI. 

2. MANUSIA SADAR BAHWA KEHIDUPAN AKHIRAT AKAN 
BAIK JIKA DENGAN ILMU, KEHIDUPAN DUNIA DAPAT BAIK 
JIKA DENGAN ILMU, SERTA KEHIDUPAN DUNIA DAN 
AKHIRAT AKAN BAIK JIKA DENGAN ILMU. 

3. MANUSIA SADAR BAHWA KEGIATANNYA DI DUNIA INI 
SEBAGAI SARANA UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN 
AKHIRATNYA NANTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLOH SWT 

MANUSIA MALAIKAT 

SYAITHON 

JIN 

PETUNJUK 

SYAITHON 

TUJUAN HIDUP MANUSIA 

KEGIATAN MANUSIA: NIAT, PROSES, DAN HASIL HARUS YANG HALALAN TO  
HANYA MENCARI RIDHO ALLOH SWT  



 
BAB 2. PENDEKATAN ITU APA?  MANAJEMEN DAN MANAJER ITU 

APA? 
 
A. PENDEKATAN ITU APA ?  PENDEKATAN SISTEM  ITU APA  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDEKATAN SISTEM MERUPAKAN PROSEDUR PEMECAHAN 
MASALAH DAN IMPLEMENTASINYA SECARA SISTEMIK DAN 
SISTEMATIS YANG BERSIFAT TEORITIS, FILOSOFIS, DAN 
AKSIOMATIS. 
 
DALAM PENERAPAN PENDEKATAN SISTEM PASTI ADA 
MASALAH, ADA PROSEDUR PEME-CAHAN MASALAH, ADA 
IMPLEMENTASINYA, DAN ADA EVALUASINYA YANG BERSIFAT 
SISTEMIK, SISTEMATIS, TEORITIS, AKSIOMATIS, DAN 
FILOSOFIS. 
 
INI BERARTI, PADA PENERAPAN PENDEKATAN SISTEM DALAM PENDIDIKAN 
FISIKA PASTI ADA PERMASALAHAN YANG ADA DI DALAM PENDIDIKAN 
FISIKA. MASALAH INI HARUS DIPECAHKAN DENGAN PROSEDUR TERTENTU. 
SETELAH MASALAH TERPECAHKAN, PASTI ADA IMPLEMENTASINYA. 
KEMUDIAN PENERAPANNYA DIEVALUASI DAN HASILNYA DIUJICOBAKAN 
LAGI BARU DISEBAR LUASKAN. KAJIAN-KAJIANNYA BERSIFAT TEORITIS. 

BANYAK AHLI MENYATAKAN, BAHWA ORGANISME HIDUP ADALAH SUATU 
SISTEM TERTENTU YANG MEMILIKI ORGANISASI DAN KEUTUHAN. 
ORGANISME YANG KASAD MATA ANTARA LAIN: TUMBUHAN, HEWAN, 
MANUSIA, DAN ALAM SEKITAR MANUSIA. ORGANISME YANG TIDAK KASAD 
MATA ANTARA LAIN: MALAIKAT, JIN, DAN SYAITHON. 

 
ORGANISME DENGAN LINGKUNGANNYA DAPAT DIGAMBARKAN 
SEBAGAI BERIKUT. 
 
 

PENDEKATAN 

METODE ATAU 
STRATEGI 

TEKNIK 

BERSIFAT FILOSOFIS, TEORITIS, DAN AKSIOMATIS 

MERUPAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG PROSEDU   
SISTEMATIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIH  

MERUPAKAN TINGKAH LAKU PERSONAL YANG BEN  
DILAKUKAN DI LAPANGAN (STYLISTICS) 

ORGANISME 

GENERAL SYSTEM 

ENERGI ENERGI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARENA ADA PERTUKARAN ENERGI ANTARA LINGKUNGAN SISTEM DAN 
ORGANISME, MAKA SISTEM BERADA DALAM KEADAAN SETIMBANG 
DINAMIS. MANAJEMEN ADALAH PENGATURAN SISTEM AGAR MENGARAH 
KE KEADAAN SETIMBANG DINAMIS. SEDANGKAN MANAJER MERUPAKAN 
SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG MENGATUR DAN 
MENGELOLA SISTEM AGAR MENGARAH KE KEADAAN SETIMBANG 
DINAMIS. 
 
MANUSIA SEBAGAI ORGANISME TERDIRI ATAS: 

1. KERANGKA DAN OTOT YANG BERFUNGSI SEBAGAI GARIS-GARIS 
OPERASIONAL DALAM SISTEM ATAU PERUSAHAAN 

2. DARAH DAN PEREDARAN DARAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI STAF 
DAN FUNGSI STAF DALAM SISTEM ATAU PERUSAHAAN 

3. SARAF DAN SISTEM SARAF YANG BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM 
INFORMASI DAN SISTEM KOMUNIKASI DALAM SISTEM ATAU 
PERUSAHAAN 

4. OTAK YANG BERFUNGSI SEBAGAI MANAGER PUNCAK DALAM SISTEM 
ATAU PERUSAHAAN 

5. RUH YANG BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM KENDALI (CONTROLED 
SYSTEMS) DALAM SISTEM ATAU PERUSAHAAN. 

 
DENGAN DEMIKIAN MANUSIA MERUPAKAN: 

1. RANGKAIAN KERJA YANG OTOMATIS, SISTEMATIS, DAN 
TERKONTROL 

2. RANGKAIAN SISTEM KOMUNIKASI YANG DAPAT MENERIMA, 
MEMANCARKAN, DAN MEMBAWA INFORMASI SECARA OTOMATIS, 
SITEMATIS, DAN TERKONTROL 

3. RANGKAIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG OTOMATIS, 
SISTEMATIS, HIERARKHIS, DAN TERKONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

PERUSAHAAN DAN ORGANI  
PERUSAHAAN ADALAH SIS  

BUATAN MANUSIA 

LINGKUNGAN ORGANISASI DAN 
ORGANISASI SALING MEMPENGARUHI 

SECARA DINAMIS 



 
B. TEORI SISTEM UNTUK PERUSAHAAN 
 
Organisma hidup adalah suatu sistem tertentu yang memiliki hubungan 
fungsional dan keutuhan. Sebagai contoh, lihat tabel berikut. 
No Organisma yang Kasad Mata Organisma yang Tidak Kasad 

Mata 
1 Benda Mati Benda Mati 
a Batuan, sediment tanah, abu vulkanik, 

pasir, kerikil, dan sebangsanya  
Surga, neraka, alam barzah, ars (singgasana 

Tuhan Yang Maha Kuasa), dan 
sebangsanya. 

b Air, udara, api, tanah, dan sebangsanya Sungai-sungai dalam surga, api yang 
menjilat-jilat dalam neraka, pahala atau 

ganjaran, dan sebangsanya. 
2 Benda Hidup Benda Hidup 
a Tumbuhan Pohon Kuldi (pohon larangan) 
b Hewan Buroq 
c Manusia Malaikat, Iblis, Jin, dan syaithon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan yang baik berada dalam keadaan kesetimbangan dinamis. Istilah 
manajemen disini ialah pengaturan sistem (dalam hal ini adalah lingkungan) 
agar mengarah ke keadaan setimbang dinamis. Sedangkan istilah manajer 
adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pengaturan atau 
pengelolaan agar sistem (dalam hal ini adalah lingkungan) mengarah ke 
keadaan setimbang dinamis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General System 

Open System 

ENERGI 
LINGKUNGAN 

Organisasi perusahaan 
adalah sistem buatan manusia Pengaruh 

Mempe 
ngaruhi 

LINGKUNGAN 



 
 
 
 
Dalam hal ini antara lingkungan dan sistem (organisasi perusahaan) saling 
pengaruh mempengaruhi secara dinamis, sehingga perusahaan dapat maju dan 
berkembang atau malahan dapat mundur dan akhirnya bangkrut. Dalam hal ini, 
tujuan organisasi (perusahaan) sama dengan tujuan karyawan. Tidak ada 
seorang karyawan yang bertujuan untuk merobohkan organisasi perusahaannya. 
Karena apa ? Karena jika perusahaannya runtuh pendapatan karyawan juga akan 
hilang, akhirnya karyawan akan gigit jari. 
 
Sistem sosial (social system) atau organisasi sosial merupakan organisasi yang 
dibangun berdasarkan hubungan kebudayaan (cultural) antar sistem yang serasi 
dan dinamis. Contoh organisasi sosial antara lain organisasi kemasyarakatan 
(ormas) dan organisasi politik (orpol). Contoh ormas ialah: Muhammadiyah, 
Nahdlatul ‘ulama, syarikat Islam, dan sebangsanya. Contoh orpol ialah: partai 
demokrat, partai demokrasi Indonesia perjuangan, partai golkar, dan 
sebangsanya. Di bawah ini disajikan sebuah diagram yang menggambarkan 
hubungan kultural dari sub-sub sistem organisasi sosial. 

 
 
Dalam hal organisasi sosial, istilah manajemen diartikan sebagai hubungan 
kebudayaan antar sub sistem yang serasi dan dinamis, serta kompleks dan utuh. 
Sedangkan manajer diartikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang 

SOSIOLOGI 

INDIVIDUAL MASYAR  

KULTURAL  
MASYAR  

KEBIASAAN 
PRIBADI 

ORGANISASI 
INFORMAL 

ORGAN  
FORM  

HUBUNGAN KULTURAL 



mengelola hubungan kebudayaan antar sistem yang serasi dan dinamis, serta 
kompleks dan utuh. 
 
C. ORGANISASI MENURUT SIMON 
 
Menurut Simon, organisasi terdiri dari tiga lapisan, yaitu: 

1. Lapisan Pertama, adalah: sistem yang mendasari proses-proses produksi 
fisik dan distribusi. 

2. Lapisan Kedua, adalah: proses-proses keputusan yang telah deprogram 
secara otomatis atau tidak otomatis untuk mengatur operasi keseharian 
yang bersifat rutin pada sistem fisik. 

3. Lapisan Ketiga, adalah: proses-proses keputusan yang tidak deprogram. 
 
Selanjutnya, menurut Simon, organisasi terdiri dari bagian, sub bagian, dan sub-
sub bagian yang terencana, sistematis, dan bertujuan. Sebagai contoh adalah 
sistem perusahaan seperti di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. SEKALI LAGI, MENGENAI KONSEP PENDEKATAN SISTEM 
 
Pendekatan sistem merupakan proses pemecahan masalah yang mencakup: 
perencanaan, implementasi, evaluasi, dan revisi. Secara diagram dapat 
digambarkan sebagai berikut. 
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Secara umum dapat dinyatakan, bahwa pendekatan sistem merupakan alat atau 
cara berfikir yang menekankan pada: identifikasi masalah dan pemecahan 
masalah. Jadi pengelolaan manusia (man), material (bahan), dana (uang = 
money), dan mesin (machine) akan selalu menimbulkan masalah. Kemudian 
masalah ini diidentifikasi dengan seksama dan kemudian dicari alternatif-
alternatif pemecahan masalahnya. Pengelolaan ini (identifikasi masalah dan 
pemecahan masalah) bersifat: terorganisir, kreatif, inovatif, teoritis, empiris, dan 
pragmatis, sehingga dapat menelorkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk 
menjawab masalah-masalah tadi.  
 
Identifikasi masalah dan pemecahan masalah bersifat terorganisir. Maksudnya 
ialah: kedua  kegiatan ini seharusnya terencana, terstruktur, terkoordinasi, dan 
bertujuan. Kedua kegiatan ini juga bersifat kreatif, maknanya ialah: kedua 
kegiatan ini difikirkan secara mendalam, dinalar secara objektif dan rasional, 
sehingga diperoleh masalah-masalah organisasi yang “up to date”, original, dan 
selalu baru.  Pengertian ini dapat digambarkan sebagai berikut. KKedua 
kegiatan ini juga bersifat inovatif dalam arti kedua kegiatan ini sebaiknya 
mengandung unsur-unsur pemabaharuan dalam berorganisasi. Kedua kegiatan 
ini bersifat teoritis, maknanya ialah kedua kegiatan ini harus mengikuti suatu 
teori yang dapat digunakan sebagai dasar suatu masalah. Kedua kegiatan ini 
juga harus bersifat empiris, maknanya ialah kedua kegiatan ini harus sesuai 
dengan hasil-hasil penelitian yang mendahuluinya. Kedua kegiatan ini harus 
bersifat pragmatis, maknanya ialah dapat dilaksanakan atau mudah dikerjakan. 
Jadi masalah-masalah yang ditemukan haruslah mudah dikerjakan 
pemecahannya dan sederhana. 



 
Jika dilihat dari pemecahan masalahnya, maka ada lima (5) ciri pendekatan 
sistem, yaitu: 

1. terorganisir, cara-cara pemecahan masalah dalam pendekatan sistem 
terorganisis dengan baik. 

2. kreatif, pemecahan masalah sebaiknya menitik beratkan pada tujuan, baru 
kemudian metode atau cara atau prosedur pemecahan masalah. 

3. teoritis, dapat diartikan, bahwa dasar dari pemecahan masalah dalam 
pendekatan sistem adalah metode ilmiah. 

4. empiris, dapat diartikan, bahwa penyelidikan (penelitian) terhadap data 
empiris merupakan bagian esensial dari pemecahan masalah. 

5. pragmatis, yang dapat diartikan, bahwa pemecahan masalah dalam 
pendekatan sistem berorientasi pada hasil. 

 
Ciri-ciri pendekatan sistem yang lain antara lain: 

1. terdiri dari berbagai sub sistem, 
2. jaringan informasi, 
3. kontrol terhadap arus informasi dan transformasi informasi, 
4. pengolahan informasi. 

 
Mengenai pengolahan informasi dapat digambarkan seperti bagan berikut. 
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Pengolahan informasi merupakan kegiatan yang melibatkan: 

1. sensing, yaitu kegiatan-kegiatan: a. penalaran, b. perasaan, dan c. 
kebijakan. 

2. filtering,  yaitu kegiatan-kegiatan: a. penalaran, b. perasaan, c. 
penyaringan, dan d. kebijakan. 

3. quesing, yaitu kegiatan-kegiatan: a. penalaran, b. pertanyaan 
(ditanyakan), c. jawaban (dijawab), serta d. kebijakan. 

4. classifying, yaitu kegiatan-kegiatan: a. klasifikasi (penggolong-
golongan), b. penalaran, dan c. kebijakan. 

5. temporary storing, yaitu kegiatan penataan informasi ke dalam gudang 
informasi. 

6. synthesing, yaitu kegiatan-kegiatan: a. analisis, b. sintesis, dan c. 
kebijakan. 

7. transforming, yaitu kegiatan pemindahan informasi ke informasi yang 
lain dengan jalan komunikasi. 

8. information flowing, yaitu kegiatan aliran informasi dari atas ke bawah 
(top down) dan aliran informasi dari bawah ke atas (bottom up). 

9. decision making, yaitu kegiatan pengambilan keputusan (kebijakan) 
setelah kegiatan-kegiatan dari nomor 1 s.d 8 dipenuhi (dilewati) atau 
setelah kegiatan nomor 1 s.d 8 dilewati dan didiskusikan, kemudian 
diambil suatu keputusan atau kebijakan. 

 
E. PENALARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN 
SISTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penalaran induktif merupakan cara berfikir kritis yang bersifat konvergen 
(menuju ke saru titik), artinya dari beberapa konsep menuju ke satu prinsip. 
Penalaran induktif merupakan penalaran kritis untuk menarik satu kesimpulan 
dari beberapa konsep menjadi satu prinsip atau beberapa prinsip menjadi satu 
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teori, azas, atau satu hukum. Jadi berfikir induktif sama halnya dengan berfikir 
konvergen (menuju ke satu titik). 
 
Penalaran deduktif merupakan cara berfikir kritis yang bersifat divergen 
(menyebar), artinya dari satu teori menuju ke beberapa prinsip atau dari satu 
prinsip ke beberapa konseep. Penalaran deduktif merupakan penalaran kritis 
yang digunakan untuk menarik beberapa kesimpulan dari satu kesimpulan yang 
lain, Jadi berfikir deduktif sama halnya dengan berfikir divergen (pemikiran 
yang menyebar). 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan berfikir kritis ialah cara berfikir yang 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana (what, 
why, and who ?). Jika berfikir kreatif merupakan cara berfikir yang 
berlandaskan pada sifat-sifat kreatif manusia.  
 
Dimensi kreatif manusia ada lima, yaitu:  
1. fluency yang bermakna banyak gagasan,  
2. flexibility yang bermakna banyak pemecahan masalah,  
3. originality uang bermakna banyak melahirkan (mencetuskan) gagasan-

gagasan (ide-ide) yang asli dan tidak klise,  
4. elaboration yang bermakna dapat mengarahkan secara rinci, serta  
5. redefinition yang bermakna kemampuan diri untuk meninjau kembali 

permasalahan yang dihadapi dengan perspektif yang lain.  
 
Ciri manusia kreatif ada tiga yaitu: 

1. kerja keras yang bermakna manusia yang kreatif adalah pekerja yang 
tidak pernah kenal menyerah, tidak mengenal waktu, tabah, ulet, dan 
berjibaku (berani mati). 

2. pemikir yang independen yang bermakna manusia yang kreatif 
adalahpemikir yang bebas tetapi bukan pemikir yang bebas tak terbatas; 
namun pemikir yang berfokus pada tujuan tertentu, 

3. ingin mencari sesuatu yang bermakna, dalam arti: 
a. orang yang kreatif harus mempunyai jiwa (rasa) ingin tahu, 

mempunyai cara berfikir yang cerah, tajam, dan lincah, suka bertanya, 
mengamati, mengidentifikasi, dan menafsirkan; 

b. orang yang kreatif mempunyai keinginan hidup (ingin hidup) yang 
bermakna suka melakukan eksperimen untuk memperoleh ilmu, suka 
menerapkan ilmu yang diperolehnya, dan orang yang kreatif suka jika 
memperoleh hasil dan kemudahan; 

c. orang yang kreatif ingin sejahtera yang berarti orang yang kreatif 
selalu ingin beramal dan beragama dengan taat dan benar; 



d. orang yang kreatif panjang akal yang berarti orang yang kreatif dapat 
menggabungkan kemampuan intelektual dan kejernihan hati untuk 
mencapai kehidupan yang sejahtera dan banyak kemudahan. 

 
Seorang yang kreatif selalu menjalani proses kreatif dalam kehidupannya. 
Proses kreatif ada empat (4), yaitu: 

1. saturation yang berarti seorang yang kreatif dapat mengalami kejenuhan 
dalam angan-angannya dan pemikirannya. Dengan keadaan ini munculah 
ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang original untuk memecahkan 
masalah; 

2. incubation yang bermakna orang yang kreatif dapat mengalami 
penyebaran pemikiran; 

3. illumination yang bermakna orang yang kreatif bersedia 
menyebarluaskan hasil yang telah dikembangkan; 

4. evaluation yang berarti orang yang kreatif berani memverivikasi 
(membuktikan) dan mengklarifikasi temuan yang dihasilkannya dengan 
teori-teori yang ada maupun dengan fakta alam yang ada. 

 
Sedangkan kreativitas nurid ditunjukkan oleh adanya: 1. pengajuan masalah 
yang original, 2. perumusan hipotesis yang benar, 3. perencanaan eksperimen 
yang urut dan logis, 4. penafsiran (interpretasi) hasil yang tepat dan akurat, 5. 
evaluasi hasil yang komprehensif, penerapan hasil yang tepat, dan komunikasi 
hasil pada sasaran (audience) yang tepat. 
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SISTEM 
 
Minimal ada delapan (8) langkah dalam pendekatan sistem. Langkah-langkah 
tersebut adalah: 

1. identifikasi masalah berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan; 
2. perumusan tujuan; 
3. identifikasi hambatan dan tantangan, yang terdiri dari: 
a. identifikasi sumber daya, 
b. identifikasi sumber dana, serta 
c. identifikasi hambatan. 
4. pengajuan alternative-alternatif pemecahan masalah, 
5. seleksi alternative yang terbaik, 
6. implementasi, 
7. evaluasi, serta 
8. modifikasi atau revisi. 

 
Kedelapan langkah ini dapat diringkas menjadi: 

1. tentukan masalah, 



2. kemukakan segala kemungkinan pemecahan masalah, 
3. ukurlah hasil yang dicapai dan modifikasikan pendekatan yang dilakukan 

bilamana perlu sampai masalah benar-benar terpecahkan dan tujuan yang 
diharapkan dapat tercapai. 

 
Ketiga langkah inipun masih dapat diperas menjadi: 

1. identifikasi masalah dan 
2. pemecahan masalah. 

 
Kedelapan langkah-langkah pendekatan sistem dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. PROSES DAN PROSEDUR MANAJEMEN ORGANISASI 
 
Proses dan prosedur manajemen organisasi ada empat tahapan, yaitu: 

1. produksi fisik. 
2. distribusi hasil, 
3. keuangan (biaya atau dana), serta 
4. kegiatan penunjang. 

 
Dengan dasar diagram pengertian proses dan prosedur manajemen organisasi 
tersebut, maka proses dan prosedur dalam oraganisasi pasti melibatkan 
pembelian bahan baku yang belum jadi, bahan baku itu kemudian diolah jadi 
produik organisasi. Produk organisasi ini kemudian dijual atau didstribusikan 
kepada yang berhak, misalnya: konsumen. Proses ini membutuhkan biaya atau 
dana yang tidak sedikit, sehingga perlu memenej keuangan organisasi dengan 
hemat dan baik. Dalam proses penjualan, faktor pelayanan kepada pelanggan 
harus diperhatikan, karena pelanggan adalah raja yang harus kita hormati, baik 
haknya maupun kewajibannya. Pelayanan kepada pelanggan ini sebagai wujud 
dari kegiatan penunjang dalam manejemen organisasi. 
H. LIMA FUNGSI DASAR MANAGEMENT (PENGELOLAAN) 
ORGANISASI 
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Fungsi dasar pengelolaan organisasi itu ada LIMA, yaitu: 
1. perencanaan (planning) yang bermakna pemilihan sasaran organisasi dan 

kebijakan, program-program, prosedur-prosedur, serta metode-metode 
untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu kerangka dasar 
untuk membuat keputusan atau kebijakan serta untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

2. pengorganisasian (organizing) yang diartikan sebagai cara atau prosedur 
untuk mengkoordinasikan orang-orang dan sumber-sumber daya lainnya 
dalam sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengorganisasian menyangkut penentuan kegiatan-kegiatan untuk 
mencapai tujuan. Pengorganisasian menyajikan hubungan atau ikatan 
antar sub sistem atau antar sistem secara keseluruhan. 

3. control yang diartikan sebagai proses pencocokan apakah sub sistem 
organisasi sudah bekerja sesuai dengan rencana ? Kontrol merupakan 
pengukuran dan koreksi kegiatan sub sistem untuk menjamin 
terselesaikannya rencana secara keseluruhan, sehingga dapat tercapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 

4. komunikasi yang diartikan sebagai penyampaian informasi diantara 
pusat-pusat keputusan dalam pelbagai macam sub sistemdi seluruh 
organisasi. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antar sub 
sistem. 

5. evaluasi dapat diartikan sebagai pengukuran secara kuantitatif atau secara 
kualitatif semua kegiatan yang telah dilakukan oleh sub sistem dalam 
organisasi serta penetapan nilainya. Misalnya: pengukuran kinerja para 
karyawan pabrik roti. Roti membutuhkan cita rasa dan jumlah sesuai 
dengan konsumennya. Oleh karena itu, pengukuran kegiatan pembuatan 
roti ada dua, yaitu: pengukuran kuantitatif atau junlahnya, dan 
pengukuran kualitatif atau rasanya. Dengan kedua pengukuran ini 
diharapkan diperoleh hasil yang berupa angka atau disebut sebagai nilai 
kinerja karyawan pabrik roti. 

 
Rencana, sekali lagi, didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang telah 
ditentukan sebelumnya. Sedangkan sifat-sifat rencana ada tiga, yaitu: 

1. hendaknya menyangkut masa yang akan datang; 
2. hendaknya menyangkut tindakan; serta 
3. hendaknya terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi. 

 
Kiprah (pengelolaan) organisasi secara keseluruhan dapat digambarkan seperti 
diagram berikut. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiprah (pengelolaan) suatu organisasi dalam bentuk lain dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suatu organisasi itu terdiri dari man (sumber daya manusia), material (sumber 
daya alam), dan money (keuangan atau uang). Ketiga-tiganya ada hubungan 
struktural maupun fungsional yang membentuk suatu organisasi yang kompleks 
dan utuh. Organisasi tentu memiliki kegiatan yang harus dibudayakan. Kegiatan 
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dan pembudayaan kegiatan itu tentu bertujuan, sehingga memerlukan manajer. 
Manajer-lah yang seharusnya mampu mengelola habis-habisan suatu organisasi. 
 
Dengan demikian seorang manajer harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
akademis, secara teknis, secara moral spiritual, serta secara agama. Seorang 
manajer harus yang bersih lahir dan batinnya, akal dan budinya, sifat dan 
perilakunya. Manajer sekolah juga seharusnya demikian. Jadi kepala sekolah 
harus orang yang terpilih, terbaik, teruji, dan terkemuka diantara para guru yang 
ada. Kepala sekolah adalah suri tauladan bagi anak buahnya. 

 
 

BAB 3: PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN FISIKA DI SEKOLAH 
 
A. KONSEP PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 
 
Dalam pembelajaran ada dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: guru 
mengajar dan murid belajar. Kedua kegiatan ini mempunyai tujuan dan tujuan-
tujuan ini ada yang disadari guru dan tidak disadari murid serta ada tujuan yang 
disadari murid dan tidak disadari guru. Hal yang kedua ini tidak mungkin, 
karena yang membuat tujuan pembelajaran adalah guru, sehingga guru tidak 
mengetahui tujuan mengajarnya itu hal yang tidak mungkin. 
 
Tujuan yang disadari guru tetapi tidak disadari murid antara lain: 
mengembangkan sikap ilmiah, mengembangkan sikap kritis, mengembangkan 
cara berfikir logis, dan mengembangkan cara berfikir kreatif. Secara sadar, guru 
harus mampu mengembangkan sikap dan cara berfikir murid sedemikian, tetapi 
murid tidak sadar jika kemampuan berfikir dan bersikapnya dikembangkan oleh 
gurunya. Dapat juga murid sadar jika kemampuan berfikir dan bersikapnya akan 
dikembangkan oleh guru, apabila murid dibei tahu oleh gurunya. 
 
Sebagai contoh: murid diberi pelajaran hukum I dan II Kirchhoff dengan model 
belajar latihan menemukan, pendekatan diskaveri, dan metode eksperimen 
dengan menggunakan perangkat percobaan seperti gambar ini.  
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A1 adalah ampermeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik total 
yang mengalir melalui rangkaian (I1), A2 adalah ampermeter yang digunakan 
untuk mengukur kuat arus listrik yang melalui hambatan (R2) yaitu I2, A3 
adalah ampermeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang 
melalui hambatan (R3) yaitu I3, dan V adalah voltmeter yang digunakan untuk 
mengukur beda potensial antara titik a dan titik b, serta PS adalah power supply 
dengan tegangan keluaran dc sebesar (0, 3, 6, 9, dan 12) volt. 
 
Guru mempunyai tujuan: murid dapat menghitung besarnya kuat arus listrik 
pada titik cabang a dan titik cabang b, dapat menghitung besarnya kuat arus 
listrik I3 dengan bantuan loop a-A3-R3-b-PS-A1-a. Lebih dari itu guru 
mempunyai tujuan: dapat mengembangkan cara berfikir kritis, logis, kreatif, dan 
inovatif bagi murid-muridnya serta dapat mengembangkan sikap ilmiah (sikap 
ingin tahu), jujur (objektif), teliti, hati-hati, dan toleran kepada murid-muridnya. 
Guru juga bertujuan: agar murid-muridnya terampil dalam menggunakan 
ampermeter, voltmeter, dan merangkai perangkat percobaan hukum Kirchhoff. 
Dengan ini, maka murid tidak menyadari akan dikembangkan kemampuan 
berfikirnya, sikapnya, dan keterampilannya; yang mereka sadari hanyalah 
tujuan dapat mengetahui dan memahami hukum I Kirchhoff dan hukum II 
Kirchhoff yang tertulis dalam lembar kegiatan murid (LKM) atau lembar 
kegiatan siswa (LKS). Hal ini terjadi, jika guru tidak menuliskan tujuan 
pembelajaran dalam ranah afektif dan psikomotorik. Jika guru menuliskan 
tujuan pembelajaran pada ranah afektif dan psikomotorik, maka murid 
seharusnya mengetahui akan tujuan tersebut. 
 
Apabila guru melaksanakan kegiatan mengajar dengan tujuan murid hanya 
mampu menghitung kuat arus listrik dan sebangsanya, maka guru hanya 
melakukan kegiatan mengajar. Apabila guru bertujuan sampai pada efek 
pengiringnya, misalnya mengembangkan sikap, cara berfikir, dan 
keterampilannya; maka guru telah melaksanakan kegiatan mendidik. Inilah 
perbedaan antara mengajar (membelajarkan murid) dan mendidik atau 
pengajaran (pembelajaran) dan pendidikan.  
 
Dalam proses belajar, murid harus mempunyai dan mengalami: 

1. motivasi belajar; 
2. tujuan belajar; 
3. proses yang kompleks; serta 
4. pengalaman belajar. 

 
B. PERANGKAT PEMBELAJARAN, ANALISIS JARINGAN KERJA, 
SERTA PERT DAN PEP 
 
1. Perangkat Pembelajaran 



 
Perangkat pembelajaran yang harus ditulis guru minimal ada enam belas (16) 
perangkat, yaitu: 

1. kalender pendidikan; 
2. perhitungan jam efektif; 
3. program tahunan; 
4. program semester; 
5. silabus; 
6. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 
7. kisi-kisi soal; 
8. soal-soal; 
9. analisis butir soal; 
10. analisis hasil belajar; 
11. program remedial (program perbaikan dan program pengayaan); 
12. agenda kegiatan guru yang berisi catatan kegiatan harian guru; 
13. catatan hambatan siswa atau murid; 
14. presensi siswa atau murid; 
15. daftar nilai; serta 
16. buku leger (jika guru menjadi wali kelas). 

Keenam belas perangkat ini harus ditulis guru sebagai tugas guru sehari-hari, 
disamping guru melakukan kegiatan mendidik dan mengajar. Keenam belas 
perangkat ini saling berhubungan satu dengan lainnya, persis dalam suatu 
sistem, ada sistem, ada sub sistem, dan ada sub-sub sistemnya. Oleh sebab itu, 
pemecahan masalahnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
sistem, yaitu mencari berbagai macam masalah, hambatan, dan tantangan yang 
dihadapi yang berkaitan dengan perangkat yang akan dibuat.  
 
Untuk memecahkan masalah pada umumnya diperlukan analisis jaringan kerja. 
Terdapat banyak bentuk jaringan kerja. Pada umumnya penjadwalan lintasan 
kritis dapat dipertimbangkan sebagai suatu konsep pemecahan masalah, sampai 
pada pemecahan masalah-masalah yang khusus seperti PERT (program 
evaluation and review technique) dan PEP (program evaluation procedure). 
 
2. Analisis Jaringan Kerja, PERT, dan PEP 
 
Analisis jaringan kerja merupakan suatu teknik yang bernilai, sebab analisis 
jaringan kerja membangkitkan hasarat introspeksi suatu sistem yang telah ada. 
Abalisis jaringan kerja juga merupakan penyajian rangka dasar untuk visualisasi 
perbaikan suatu sistem yang diusulkan. Pemeriksaan yang dirancang 
menyeluruh dapat menandai variasi-variasi yang dapat terjadi dalam suatu 
pekerjaan. 
 



PERT (program evaluation and review technique) dan PEP (program evaluation 
procedure) merupakan suatu alat yang dirancang untuk menentukan dan 
mengintegrasikan semua kegiatan yang diperlukan guna menyelesaikan tujuan-
tujuan program sesuai dengan waktunya. Teknik-teknik PERT dan PEP 
didasarkan atas penjadwalan lintasan kritis. Teknik PERT / PEP dapat 
diterapkan pada sistem yang tidak menyusun kegiatan-kegiatan (tugas-tugas) 
dan oleh karena itu, tidak ada dasar yang pasti untuk menaksir atau 
memperkirakan waktu yang diperlukan pada tiap-tiap kegiatan (tugas) yang 
lengkap. Penjadwalan lintasan kritis biasanya diterapkan pada pekerjaan-
pekerjaan (kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas) yang telah ditetapkan atau telah 
diselesaikan sebelumnya. 
 
PERT / PEP yang selanjutnya disebut sebagai PERT adalah suatu teknik 
statistic-diagnostik dan prognostik untuk menetapkan kuantitas pengetahuan 
tentang ketidak pastian yang dihadapi dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan 
pemikiran dan fisik yang penting untuk mencapai sesuatu tepat pada waktunya 
dari batas akhir program. PERT merupakan suatu teknik untuk memusatkan 
perhatian manajemen pada tanda-tanda bahaya yang memerlukan keputusan-
keputusan yang menentukan pada bidang-bidang usaha untuk kemanfaatan 
waktu, sumber-sumber, dan pekerjaan teknik agar dapat memperbaiki 
kemampuan untuk memenuhi batas-batas waktu yang penting. 
 
Teknik PERT didasarkan pada faham, bahwa dalam setiap program hanya 
terdapat tiga variabel, yaitu: (1). waktu, (2). sumber-sumber (pegawai, fasilitas, 
dan dana), serta (3). spesifikasi-spesifikasi pekerjaan. Perlu diketahui, bahwa 
setiap saat salah satu dari variabel tersebut dapat berubah, sementara dua 
variabel yang lain konstan.  
 
Teknik PERT ada dua fase, yaitu: 
a. penjadwalan yang dapat diramalkan, dengan jalan memecah proyek yang 

kompleks menjadi sub proyek atau sub-sub proyek yang kecil-kecil yang 
mudah dikerjakan dalam waktu tertentu, namun masih saling kait mengait 
antar sub proyek dan atau antar sub-sub proyek. 

b. penjadwalan dan penentuan tujuan-tujuan yang dapat dicapai dan membuat 
jelasnya hubungan antar sub proyek dan atau antar sub-sub proyek; sehingga 
akan menghasilkan suatu kemajuan jika dikontrol pengelolaannya 
(manajemennya). 

 
Langkah-langkah penggunaan PERT ada tujuh, yaitu: 
a. membuat jaringan kerja PERT, yaitu: model kerja yang dapat dilukiskan 

dengan diagram hubungan yang berurutan antara tugas-tugas yang harus 
dikerjakan untuk menyelesaikan suatu proyek (masalah). Ini berarti kita 



harus mengembangkan rencana-rencana yang telah kita buat yang dilengkapi 
dengan jangka waktu penyelesaiannya. 

b. pengumpulan data pendahuluan, yang berarti pengumpulan suatu daftar dari 
semua kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek 
(masalah). Tugas-tugas ini harus terinci, apa dan siapa yang bertugas di 
dalam penyelesaian proyek ini. Jadi orang-orang yang bertugas harus 
professional benar, tahu tentang masalah dan pemecahan masalahnya. 

c. menentukan definisi operasional dari semua kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Perlu diketahui, bahwa semua kegiatan bermula dan berakhir 
dengan suatu kejadian atau peristiwa dan inilah yang disebut sebagai 
tonggak pengukur jarak (milestone) yang menunjukkan selesainya suatu 
program dan dimulainya program-program berikutnya. 

d. menentukan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap kegiatan atau 
setiap program.  

e. menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalahnya atau alternatif-
alternatif jalan keluar dari hambatan dan tantangan tersebut. Sudah tentu 
alternatif-alternatif pemecahan masalah ini disertai dengan perkiraan waktu 
yang diperlukan atau yang dibutuhkan. 

f. menentukan jumlah dana yang diperlukan dalam setiap kegiatan atau setiap 
program yang kemudian dijumlahkan menjadi dana keseluruhan proyek yang 
akan diselesaikan. 

g. melakukan evaluasi di setiap kegiatan atau di setiap program, sehingga 
diperoleh suatu bentuk revisi atau perbaikan terhadap setiap kegiatan atau 
setiap program yang telah dilaksanakan. Revisi ini merupakan tindak lanjut 
atau feed back atau feed for word dan setiap kegiatan atau setiap program. 

 
3. RINGKASAN. 
 
a. Analisis jaringan kerja merupakan suatu teknik manajemen (pengelolaan)yang 

dapat dipergunakan untuk memperkirakan dan menandai pekerjaan dari setiap 
sub sistem untuk maksud-maksud perencanaan, koordinasi, dan kontrol. Tiap-tiap 
sub sistem terpisah menjadi mata rantai sistem yang dapat dilukiskan dalam 
hubungan dengan komponen-komponen kegiatan sistem lainnya. Dalam gambaran 
ini memuat tugas-tugas untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 
Dalam penyelesaian tugas terselip peran sumber daya manusia dan sumber daya 
alam serta dana yang telah disediakan. 

b. Satu teknik analisis jaringan kerja yang khusus disebut PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) yang dapat diterapkan pada suatu sistem yang tidak 
tersusun untuk mengerjakan tugas, dan oleh karena itu tidak ada landasan yang 
pasti untuk memperkirakan waktu yang diperlukan guna menyelesaikan tiap-tiap 
tugas. 

c. Urutan-urutan jaringan kerja dan hubungan dari semua kejadian yang penting 
dalam merencanakan bagaimana tujuan akhir akan dicapai dapat diperinci dan 
dapat ditandai. 



d. Ketidak pastian relative dalam menyelesaikan semua kegiatan dalam rencana dapat 
diukur dan ditandai. 

e. Kondisi kritis dalam semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dapat 
diperlihatkan dengan model pengelolaan (manajemen) yang baik. 

f. Kelambatan-kelambatan dari setiap kegiatan dapat diperlihatkan, dan kelambatan-
kelambatan ini tidak akan menggagalkan tercapainya tujuan-tujuan akhir tepat 
pada waktunya. 

g. Kemungkinan yang ada untuk memenuhi tanggal-tanggal yang dijadwalkan, 
disajikan dalam managemen (pengelolaan) kegiatan. 

h. PERT telah diterima dalam perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada 
pertahanan, maupun yang tidak berorientasi pada pertahanan. Oleh karena itu, 
PERT dapat diterima untuk memecahkan masalah-masalah kependidikan, 
misalnya: dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi perangkat 
pembelajaran, terutama dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan 
mengevaluasi rencana induk pengembangan sekolah / madrasah (RIPS / RIPM) 
serta merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana 
anggaran pendapatan dan belanja sekolah / madrasah (RAPBS / RAPBM). 

 
C. MANAJEMEN KELAS, LABORATORIUM, DAN SEKOLAH 
 
1. Pengelolaan (Manajemen) Kelas 
 
Pengajaran (instruction) menyangkut semua kegiatan yang secara langsung 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengajaran (misalnya: menentukan entry 
behavior siswa, menyusun RPP, memberi informasi, bertanya, dan menilai), 
maka pengelolaan kelas menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan 
dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar 
(misalnya: pembinaan raport, penghentian tingkah laku murid yang 
menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi murid yang tepat 
waktu dalam menyelesaaikan tugas, dan penetapan norma kelompok yang 
produktif). Dengan demikian, ada dua masalah dalam proses belajar dan 
mengajar atau proses pembelajaran, yaitu: masalah pengajaran dan masalah 
pengelolaan kelas.  
 
Masalah pengelolaan kelas harus ditanggulangi dengan tindakan korektif 
pengelolaan, sedangkan masalah pengajaran harus ditanggulangi dengan 
tindakan korektif instruksional. Murid yang enggan ambil bagian dalam 
kegiatan kelompok karena ditolak oleh kelompok (ini merupakan masalah 
pengelolaan) tidak dapat ditanggulangi dengan membuat kegiatan menjadi lebih 
menarik (inimerupakan tindakan pengajaran). Sebaliknya, hubungan 
interpersonal yang baik antara guru dengan murid, dan antara murid dengan 
murid (yang merupakan suatu petunjuk keberhasilan pengelolaan kelas) tidak 
dengan sendirinya menjamin bahwa proses belajar dan mengajar akan menjadi 
efektif. Yang jelas, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak 
bagi terjadinya proses belajar dan mengajar yang efektif (T Raka Joni, 1980: 1). 



 
 
Manajemen (pengelolaan) kelas menunjuk kepada pengaturan orang (murid) 
maupun pengaturan fasilitas (dari pengaturan ventilasi kelas sampai pada 
pengaturan perencanaan program belajar dan mengajar) di kelas. Ada dua 
macam masalah pengelolaan kelas, yaitu: masalah individual dan masalah 
kelompok. Masalah individual didasarkan pada asumsi, bahwa semua tingkah 
laku individual merupakan upaya mencapai tujuan. Sedangkan masalah 
kelompok merupakan pemenuhan kebutuhan untuk diterima kelompok dan 
kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai harga diri. Jika kebutuhan-kebutuhan ini 
tidak dapat dicapai dengan wajar, maka kebutuhan-kebutuhan ini akan dicapai 
dengan perbuatan tidak baik dengan cara yang asosial. Perbuatan-perbuatan ini 
dikategorikan menjadi:  

a. attention getting behaviors, misalnya: dengan membadut di kelas (aktif), 
atau berbuat serba lamban, sehingga perlu mendapat pertolongan atau 
bantuan ekstra (pasif), 

b. power seeking behaviors, misalnya: dengan selalu mendebat atau 
kehilangan kendali emosional, marah-marah, menangis (aktif) atau selalu 
lupa pada aturan-aturan penting di kelas (pasif), 

c. revenge seeking behaviors, misalnya: dengan menyakiti orang lain, 
seperti: mengata-ngatai, memukul, dan menggigit, 

d. peragaan ketidak mampuan, misalnya: dalam bentuk sama sekali menolak 
untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa hanya kegagalan 
yang menjadi bagiannya T Raka Joni, 1980: 2 – 3). 

Sikap yang harus diambil guru antara lain: 
a. jika seorang guru merasa terganggu oleh perbuatan murid, maka 

kemungkinan murid ada pada tahap attention getting, 
b. jika seorang guru merasa dikalahkan atau terancam, maka murid ada pada 

tahap power seeking, 
c. jika guru merasa tersinggung atau terluka hatinya, maka murid ada pada 

tahap revenge seeking, 
d. jika guru merasa benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa lagi, maka 

murid ada pada tahap peragaan ketidak mampuan (T Raka Joni, 1980: 4). 
 
Lois V Johson dan Mary (1977) dalam (T Raka Joni, 1980: 3) menyatakan, 
bahwa ada tujuh kategori masalah kelompok dalam pengelolaan (manajwemen) 
kelas, yaitu: 

a. kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, suku, dan tingkatan 
sosial ekonomi, 

b. penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati 
sebelumnya, misalnya: sengaja berbicara keras-keras di ruang baca 
perpustakaan, 



c. kelas merekasi negative kepada salah seorang anggota kelasnya, 
misalnya: mengejek, 

d. membombong anggota kelas yang justru melanggar norma-norma kelas, 
misalnya: memberi semangat kepada badut kelas agar terus beraksi, 

e. kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang 
tengah digarap, 

f. semangat kerja rendah, karena murid memprotes tugas guru yang berat, 
atau tugas guru kurang fair, 

g. kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya: 
gangguan jadwal dan guru kelas terpaksa diganti dengan guru baru (T 
Raka Joni, 1980: 3). 

 
Oleh sebab itu, tindakan korektif terhadap masalah individual adalah pada 
individu yang bersalah. Sedangkan tindakan korektif terhadap masalah 
kelompok juga pada kelompok yang bersalah saja. Dengan demikian, korektif 
tidak salah alamat atau tidak salah sasaran. 
 
 
2. Pendekatan-Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 
 
Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas, antara lain: 
a. pendekatan otoriter, ialah suatu pendekatan yang semata-mata melihat 

pengelolaan kelas sebagai upaya untuk menegakkan tata tertib atau 
pandangan permisif yang memusatkan perhatiannya pada usaha untuk 
memaksimalkan kebebasan murid dalam belajar. 

 
b. pendekatan behavior modification. Pendekatan ini bertolak pada asumsi:  

(1) semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil 
proses belajar, dan 

(2) ada sejumlah kecil proses psikologi yang fundamental yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar dalam kelas. 
Proses psikologi tersebut antara lain: (a) penguatan positif (positive 
reinforcement), (b) hukuman, (c) penghapusan (extinction), dan (d) 
penguatan negatif (negative reinforcement). 

 
c. pendekatan socioemotional climate. Pendekatan ini berlandaskan pada 
psikologi klinis dan konseling. Pendekatan pengelolaan kelas ini 
mengasumsikan bahwa: (1) proses belajar dan mengajar yang efektif 
mempersyaratkan iklim sosioemosional yang baik, dalam arti ada hubungan 
interpersonal yang baik antara guru dengan murid atau murid dengan murid. (2) 
guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosioemosional yang 
baik. Dengan demikian, guru harus bersikap: (a) tulus dihadapan murid 
(realness, genuineness, and congruence), (b) menerima dan menghargai murid 



sebagai manusia (acceptance, prizing, caring, and trust), dan (c) mengerti murid 
dari sudut pandang murid sendiri (emphatic and understanding).  Oleh sebab itu, 
guru hendaknya pandai-pandai dalam berkomunikasi yang efektif dengan murid 
dalam hal pemecahan masalah, dalam membicarakan situasi kelas bukan pribadi 
pelaku pelanggaran, dalam mendeskripsikan apa yang murid lihat dan rasakan, 
serta mendeskripsikan apa yang perlu dilakukan sebagai alternative pemecahan 
masalah yang dihadapi. Dengan demikian, guru tidak bersikap menghukum 
muridnya.  
 
Dalam pendekatan iklim sosioemosional sebaiknya guru membina rasa 
tanggung jawab sosial dan harga diri murid dengan cara setiap kali 
mengarahkan murid untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapi, membantu 
murid menganalisis dan menilai masalah yang dihadapi murid, membantu murid 
menyusun rencana pemecahan masalahnya, mengarahkan murid agar committed 
terhadap rencana yang telah dibuat, memberikan kesempatan kepada murid, 
menanggung akibat yang kurang baik terhadap akibat perbuatannya, serta 
membantu murid untuk membuat penyelesaian baru yang lebih baik. Oleh sebab 
itu, guru harus banyak social problem solving classroom meeting, baik untuk 
pemecahan masalah individual maupun masalah kelompok. Dengan demikian, 
guru hendaknya menekankan pentingnya democratic classroom processes. 
Dalam hal ini murid diajak untuk bertanggung jawab melalui kesempatan 
memikul tenggung jawab, diperlakukan sebagai manusia yang dapat secara 
bijak mengambil keputusan di samping diberi kesempatan menaggung 
konsekuensi perbuatannya sendiri. Suasana kelas yang otokratik atau laissez 
faire hanya menyebabkan murid mengalami frustasi, menarik diri atau 
menentang, kesemuanya berakibat menurunkan produktivitas (T Raka Joni, 
1980: 6). 
  
d. pendekatan group process. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial 
dan dinamika kelompok. Pendekatan ini berasumsi: (1) pengalaman belajar 
sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial, dan (2) tugas guru yang 
terutama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan memelihara kelompok 
yang produktif dan kohesif. 
 
Unsur-unsur pengelolaan kelas dalam rangka pendekatan group proses adalah:  
a. mutual expectation atau ramalan timbal balik tingkah laku murid dengan guru 

dan murid dengan murid. Kelas yang baik ditandai oleh dimilikinya 
expectations yang realistis dan jelas bagi semua fihak.  

b. kepemimpinan baik dari guru maupun dari murid yang mengarahkan kegiatan 
kelompok kea rah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, 

c. pola persahabatan (attraction) antara anggota kelas. Semakin baik ikatan 
persahabatan, semakin besaar pula peluang kelompok menjadi produktif, 



d. norma, dalam arti dimiliki serta dipertahankan norma kelompok yang 
produktif, 

e. terjadinya komunikasi yang efektif, dalam artithe receiver correctly 
interpretes the message that the sender intends to communicate, seperti 
dipakainya keterampilan komunikasi interpersonal, misalnya: paraphrasing, 
perception checking and feedback, 

f. cohesiveness, yaitu perasaan keterikatan masing-masing anggota terhadap 
kelompok secara keseluruhan. Jika derajat perasaan keterikatan semakin 
tinggi, maka semakin tinggi pula anggota memperoleh kepuasan sebagai 
hasil dari keanggotaannya dalam kelompok (T Raka Joni, 1980: 7). 

 
Lois V Johnson dan Mary A Bany dalam T Raka Joni, 1980: 7, menggolongkan 
kegiatan pengelolaan kelas menjadi dua jenis, yaitu: facilitation yang mencakup 
segala tindakan yang menciptakan iklim kerja yang produktif dan maintenance 
yang meliputi semua tindakan yang bertujuan memelihara iklim kerja yang baik 
yang telah berhasil siperolehnya. Kegiatan-kegiatan facilitation meliputi: 
a. penciptaan cohesiveness, 
b. penetapan standar tingkah laku, misalnya: bagaimana harus antri dalam 

pembelian tiket pesawat, dan apa yang harus dikerjakan (prosedur kerja) bila 
seorang murid menyelesaikan tugas mendahului teman-teman sekelasnya. 
Untuk dapat lebih efektif, standar tingkah laku dan prosedur kerja harus 
ditetapkan sendiri oleh kelompoknya, 

c. penggunaan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yaitu dengan 
melalui tahap-tahap: identifikasi masalah, analisis masalah, penilaian 
alternative-alternatif pemecahan masalah, pemilihan dan pelaksanaan salah 
satu alternative pemecahan masalah, dan akhirnyaadanya feedback dari 
pelaksanaan pemecahan masalah (T Raka Joni, 1980: 7). 

 
Kegiatan-kegiatan maintenance meliputi: 
a. pemeliharaan semangat kerja kelompok, 
b. penanganan penyelesaian perselisihan melalui diskusi dengan langkah-

langkah penetapan norma diskusi, penjernihan permasalahan, pengungkapan 
perbedaan pendapat, identifikasi sebab-sebab perbedaan pendapat, 
penyepakatan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat serta cara-cara 
penyelesaiannya, penetapan penyelesaian masalah, serta penilaian usaha-
usaha penyelesaian masalah, 

c. analisis dan diagnosis iklim kelas secara terus menerus dan pengambilan 
langkah-langkah korektif untuk menghindarkan timbulnya masalah 
pengelolaan kelas. Titik beratnya ialah pada penggunaan kelompok dalam 
pengelolaan kelas (T Raka Joni, 1980: 8). 

 
Jacob Kounin dalam T Raka Joni, 1980: 8, menyatakan, bahwa ada tiga 
kelompok tingkah laku dalam pengelolaan kelas yang efektif, yaitu: 



a. withitness behaviors, yang mengomunikasikan kepada murid, bahwa guru 
hadir pada semua kegiatan mereka; 

b. overlapping behaviors, yang menunjukkan kemampuan guru untuk hadir 
dalam dua kegiatan atau lebih yang berlangsung bersamaan; 

c. group focus behaviors, terutama dalam resitasi dan guru melibatkan seluruh 
kelompok dalam kegiatan dan menuntut kelompok bertanggung jawab 
terhadap keberhasilan tugas-tugasnya. 

 
Jacob Kounin dalam T Raka Joni, 1980: 8, juga menyatakan, bahwa tingkah 
laku yang tidak menunjang terjadinya pengelolaan kelas secara efektif ialah: 
a. desist behaviors, yaitu tindakan menghentikan dengan segera tingkah laku 

murid yang mengganggu kerja kelompok; 
b. kesalahan-kesalahan target, yaitu: jika yang dihentikan justru murid yang 

tidak berbuat salah; 
c. kesalahan timing, yaitu: jika penghentian dilakukan terlambat. 
Dimensi lain yang dikemukakan oleh Kounin ialah: movement management 
behaviors yaitu:yang berhubungan dengan kelancaran pergantian kegiatan dan 
momentum atau kecenderungan suatu kegiatan (T Raka Joni, 1980: 8). 
 
Pendapat-pendapat di atas itu saling berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebaiknya 
guru mempunyai pendekatan eklektik. Oleh sebab itu, guru harus dapat: 
a. menguasai pendekatan-pendekatan kelas yang potensial, misalnya: 

modification socio emotional climate and group process; 
b. memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan 

baik dalam masalah pengelolaan kelas; 
c. memilih strategi pengelolaan kelas yang tepat melalui analisis masalah pengelolaan 

kelas yang dihadapinya. 
 
Pendekatan behavior modification dipilih, jika tujuan tindakan pengelolaan kelas 
adalah menguatkan tingkah laku murid yang baik. Pendekatan socio emotional climate 
digunakan jika sasaran tindakan pengelolaan kelas adalah peningkatan hubungan 
interpersonal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Sedangkan, 
pendekatan group process digunakan jika seorang guru ingin kelompoknya melakukan 
kegiatan secara produktif (T Raka Joni, 1980: 8). 
 
Dengan membaca dan memahami pendapat-pendapat tersebut di atas, maka sebaiknya 
seorang guru Fisika mampu atau terampil dalam mengelola kelas. Keterampilan-
keterampilan ini ditunjukkan dalam keterampilan-keterampilan: 
a. bertanya; 
b. memberi penguatan; 
c. mengadakan variasi; 
d. menjelaskan; 
e. membuka dan menutup pelajaran; 
f. memimpin diskusi kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil; 
g. mengelola kelas; serta 
h. mengajar kelompok dan individual (perorangan). 



Hal-hal ini telah dikembangkan dalam mata kuliah Micro Teaching (atau pengajaran 
mikro). 
 
3. Fisika Itu Apa ? 
 
Lord Kelvin dalam Francis Weston Sears, 1962: 1, menyatakan, bahwa bilamana anda 
dapat mengukur barang apa yang dibicarakan dan menyatakannya dengan angka-
angka, maka anda tahu sesuatu tentang hal itu. Akan tetapi apabila anda tidak dapat 
menyatakannya dengan angka-angka, maka pengetahuan anda itu merupakan 
pengetahuan yang dangkal dan tidak memuaskan; mungkin itu baru merupakan 
permulaan ilmu pengetahuan. Jadi langkah pertama dalam pengukuran kuantitas 
Fisika adalah memilih satuan untuk kuantitas itu. Langkah kedua adalah membuat 
eksperimen untuk menentukan perbandingan harga kuantitas dengan satuannya. Oleh 
karena itu, jika kita menyatakan panjang suatu pensil adalah 10 cm, maka kita 
menyatakan bahwa panjang pensil tersebut adalah 10 kali lipat satuan panjang 
centimeter. Dengan demikian dalam pembelajaran Fisika diperlukan laboratorium 
sebagai tempat untuk berlatih murid-murid menemukan konsep, prinsip, teori, azas, 
maupun hukum-hukum Fisika; melalui eksperimen atau percobaan. 
 
Marcelo Alonso dan Edward J Finn, 1990: 2, menyatakan, bahwa kata fisika berasal 
dari istilah Yunani yang berarti alam; dan oleh karena itu fisika diartikan sebagai 
suatu ilmu yang ditujukan untuk mempelajari semua gejala alam. Memang sampai 
awal abad kesembilan belas, fisika diartikan dalam makna yang luas dan disebut 
sebagai filsafat alamiah. Saat ini dapat dinyatakan, bahwa fisika adalah suatu ilmu 
yang tujuannya mempelajari komponen materi dan saling antar aksinya. Pengertian 
antar aksi ini oleh para fisikawan diartikan sebagai “menerangkan sifat materi dalam 
benda, sebagaimana gejala alam lain yang kita amati”.  
 
Orang memiliki rasa ingintahu bagaimana ala mini berfungsi. Pada mulanya sumber 
informasi mereka adalah panca indera dan oleh karena itu, mereka mengelompokkan 
gejala alam yang diamati dan diukur sesuai dengan cara pengamatannya. Cahaya 
terkait dengan penglihatan dan optika berkembangsebagai ilmu yang sedikit banyak 
berkaitan dengan penglihatan. Bunyi terkait dengan pendengaran, akustik berkembang 
sebagai ilmu yang terkait dengan pendengaran manusia. Kalor terkait dengan perasaan 
manusia, dan selama bertahun-tahun studi tentang kalor (Termodinamika) merupakan 
cabang fisika yang otonom. Gerak merupakan gejala yang paling umum yang teramati 
secara langsung, dan mekanika berkembang lebih dini dari pada cabang-cabang fisika 
yang lainnya. Gerak planet yang disebabkan oleh antar aksi gravitasi, sebagaimana 
benda jatuh bebas, telah diterangkan dengan sangat baik oleh hukum-hukum 
mekanika. Elektromagnetisme yang tidak terkait secara langsung dengan indera 
manusia, namun merupakan sebab dari kebanyakan gejala alam, muncul sebagai 
cabang yang rapi dari fisika. Jadi sampai abad kesembilan belas tampak bahwa fisika 
terbagi menjadi cabang-cabang ilmu, yaitu: mekanika, kalor, bunyi, optika, dan 
elektromagnetisme. Perlu kita ketahui, bahwa mekanika berfungsi sebgai prinsip 
pemandu bagi semua cabang fisika (Alonso M dan EJ Finn, 1990: 2). 
 
Achmad Baiquni menyatakan, bahwa fisika merupakan ilmu yang mempunyai empat 
unsur kegiatan pokok, yaitu: 
a. pengamatan terhadap gejala fisis; 



b. pengukuran yang merupakan upaya untuk mengkuantifikasikan besaran fisis yang 
diamati, sehingga diperoleh data; 

c. analisis data yang merupakan proses pemikiran kritis yang dilanjutkan dengan 
proses evaluasi hasil pengamatan dan pengukuran dengan penalaran yang sehat 
untuk memperoleh kesimpulan; serta 

d. pengujian kembali terhadap ramalan hasil pengamatan dan pengukuran terhadap 
realitas alam atau kenyataan sehari-hari (Achmad Baiquni, 1994: 1). 

 
Muslim menyatakan, bahwa fisika mempunyai visi (cita-cita) untuk membongkar, 
mengungkap,dan mendokumentasikanrahasia alam semesta secara ilmiah dalam 
bentuk aturan, hukum-hukum, dan azas-azas fisika. Hasil-hasil temuan fisika dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam upaya mencapai 
visinya, fisikawan menggunakan metode ilmiah yang memuat tiga unsur utama, yaitu: 
empirico (kegiatan empiris), logico (kegiatan bernalar), dan verification (kegiatan 
pengujian mengenai ramalan hasil pengamatan dan pengukuran dengan realitas alam) 
(Muslim, 1998: 1). 
 
Hugh D Young dan Roger A Freedman, 2000: 1 – 2, menyatakan, fisika adalah ilmu 
eksperimental. Fisikawan mengamati fenomena alam dan berusaha menemukan pola 
dan prinsip yang menghubungkan fenomena-fenomena tersebut. Pola-pola ini disebut 
teori fisika, ketika pola-pola tersebut sudah benar-benar terbukti dan digunakan secara 
luas, disebut sebagai hukum atau prinsip fisika. Perkembangan teori fisika 
memerlukan kreativitas dalam setiap tahapnya. Fisikawan harus belajar untuk 
mengajukan pertanyaan yang tepat, merancang percobaan untuk mencoba menjawab 
pertanyaan-pertanyaan itu, dan menarik kesimpulan yang tepat dari hasilnya (Hugh D 
Young dan Roger A Freedman, 2000: 1 – 2). 
 
Douglas C Giancoli, 2001: 1 – 2, menyatakan bahwa fisika adalah ilmu pengetahuan 
yang paling mendasar, karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda. 
Bidang fisika biasanya dibagi menjadi gerak, fluida, panas, suara, cahaya, listrik dan 
magnet, dan topik-topik modern, seperti: relativitas, struktur atom, fisika zat padat, 
fisika nuklir, partikel elementer, dan astrofisika. 
 
Lebih jauh Giancoli, 2001: 2 - 3, menyatakan, tujuan utama fisika adalah usaha untuk 
mencari keteraturan dalam pengamatan manusia pada alam sekitarnya. Fisika adalah 
suatu aktivitas kreatif yang dalam banyak hal menyerupai aktivitas kreatif fikiran 
manusia. Satu aspek penting dalam fisika adalah pengamatan peristiwa atau gejala. 
Namun, pengamatan memerlukan imajinasi, karena fisikawan tidak akan pernah dapat 
memasukkan semua yang diamati ke dalam deskripsi mengenai apa yang mereka 
amati. Dengan demikian, fisikawan harus melakukan penilaian mengenai apa yang 
relevan dengan pengamatan mereka. Pengamatan, eksperimen, dan pengukuran yang 
cermat merupakan satu sisi dari proses ilmiah. Sisi lainnya ialah penemuan atau 
perumusan teori untuk menjelaskan dan mengatur pengamatan. Teori tidak pernah 
langsung diturunkan dari pengamatan. Teori merupakan inspirasi yang datang dari 
fikiran manusia. Fisika membutuhkan pengujian dari gagasan-gagasannya untuk 
melihat apakah prediksi-prediksi dalam fisika dapat didukung dengan eksperimen. 
Namun, tidak boleh dianggap, bahwa sebuah teori harus dibuktikan dengan pengujian 
(Douglas C Giancoli, 2001: 2 – 3). 
 



Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa fisika memerlukan gejala alam atau 
fenomena alam atau miniature alam yang biasa disebut dengan laboratorium. Dengan 
demikian, dalam laboratorium dapat dimunculkan gejala alam atau fenomena alam 
yang sesuai dengan realitas alam yang dapat diamati dan diukur. Oleh sebab itu, di 
dalam laboratorium pasti ada alat ukur, perangkat percobaan, bahan percobaan, serta 
praktikan. Pengelolaan (manajemen) laboratorium dititik beratkan pada pengelolaan 
alat ukur, perangkat percobaan, bahan percobaan, serta pengelolaan praktikan. 
 
4. Pengelolaan Laboratorium Fisika 
 
a. Pengertian Laboratorium Fisika 
 
Mohammad Amien menyatakan, bahwa laboratorium merupakan prasarana dan 
sarana dan mekanisme kerja yang: 
(1) menunjang secara unik satu atau lebih tujuan sekolah, melalui pengalaman 

langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan 
dalam pendidikan dan pengajaran serta dalam pengembangan ilmu dan 
teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat; 

(2) faktor-faktor dan aspeknya pada dasarnya dapat dikendalikan oleh pengajar 
atau pendidik. 

Dengan demikian, laboratorium merupakan perangkat kelengkapan akademik, 
di samping buku atau media lain yang dapat digunakan sebagai kelengkapan 
akademik di luar laboratorium, seperti: seminar, diskusi, panel, dan debat. 
Laboratorium tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan kegiatan, tetapi 
termasuk juga personil dengan kualifikasi yang meliputi keahlian, keterampilan, 
serta wawasan yang luas yang menjangkau hari depan dan kemampuan 
mengadakan transaksi sosial yang tinggi. Di samping kualifikasi akademik, 
jumlah laboratorium yang memadai merupakan tuntutan agar laboratorium 
berfungsi sebagaimana mestinya (Mohammad Amien, 1988:  1). Lebih jauh, 
Mohammad Amien menyatakan, bahwa jenis-jenis laboratorium sangat 
bergantung pada derajat keterpakaiannya. Keterpakaian laboratorium 
ditunjukkan oleh daya guna, tepat guna, dan hasil guna laboratorium tersebut. 
Pengelompokan laboratorium sesuai dengan fungsinya dapat dibagi menjadi 
empat jenis, yaitu: (1) laboratorium dasar; 2) laboratorium pengembangan; (3) 
laboratorium metodologi pembelajaran, serta (4) laboratorium penelitian 
(Mohammad Amien, 1988: 1 – 2). 
 
Pengertian laboratorium secara umum memang seperti tersebut di atas. Namun, 
pengertian laboratorium fisika sudah menjurus kepada pengembangan 
pendidikan fisika. Oleh karena itu, fungsi dan tujuan didirikannya laboratorium 
fisika pasti harus disesuaikan dengan visi dan misi pendidikan fisika di sekolah. 
Oleh sebab itu, pengelolaan laboratorium fisika di sekolah seharusnya 
mengikuti visi dan misi sekolah tersebut. 
 



Pengelolaan laboratorium fisika sekolah sebenarnya merupakan jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 
1. laboratorium fisika itu dibangun akan difungsikan sebagai apa ? Dengan kata 

lain, laboratorium fisika itu berfungsi sebagai apa ? Jadi fungsi laboratroium 
harus jelas terlebih dahulu. 

2. tujuan mendirikan laboratorium fisika itu apa ? Jadi tujuan membangun 
laboratorium fisika harus diketahui. 

3. apakah laboratorium fisika itu akan difungsikan sebagai laboratorium dasar, 
lab pengembangan, lab pembelajaran, atau lab penelitian ? Atau semua jenis 
laboratorium ini akan didirikan semuanya. 

4. setelah ketiga pertanyaan tersebut terjawab, kemudian pertanyaan berikutnya 
harus dijawab. Pertanyaan itu antara lain: ciri khusus laboratorium yang akan 
dibangun itu seperti apa ? Apakah cirinya sesuai dengan hakikat fisika ? atau 
sesuai dengan ciri dari subjek yang belajar dalam laboratorium ? atau sesuai 
dengan tujuan pembelajaran dan sasarannya ? Pertanyaan-pertanyaan inilah 
yang harus dicari jawabannya. 

5. setelah keempat pertanyaan tersebut terjawab, kemudian ada pertanyaan 
yang penting lagi, yaitu: bagaimana tata letak laboratorium fisika yang akan 
dibangun ? Bagaimana hubungannya dengan laboratorium lainnya, misalnya: 
lab Biologi, lab kimia, dan lab IPBA ? Bagaimana hubungannya dengan 
keselamatan kerja, baik bagi murid-muridnya maupun bagi kolega 
laboratoriumnya, misalnya: guru, asisten, laboran, teknisi, dan staf umum 
laboratorium ? 

6. setelah pertanyaan kelima terjawab, ada pertanyaan lagi yang ideal agar 
pembangunan laboratorium fisika dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
Pertanyaan itu adalah: seperti apa bentuk dan desain laboratorium fisika 
yang akan dibangun ? Disini, desain laboratorium menyangkut mengenai: 
desain ruangannnya, letak meja kursi praktikum, bentuk meja dan kursi 
praktikum, tata letak kran air, wastafel, ventilasi, penerangan, almari, kotak 
sampah, dan perlengkapan ruangan lainnya ? Dalam tata letak ruangan juga 
harus difikirkan mengenai: instalasi air bersih dan air limbah, instalasi listrik, 
instalasi gas, dan instalasi pembuangan dan pengolahan limbahnya. 

7. pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana organisasi dan manajemen 
laboratorium itu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi ? Dengan 
demikian, harus diselesaikan terlebih dulu mengenai: struktur organisasi 
laboratorium, administrasi laboratorium yang terdiri dari: administrasi umum 
(non akademik) dan administrasi akademik. 

8. pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana mengamankan alat ukur, perangkat 
percobaan, dan bahan percobaan ? Bagaimana mengamankan laboratorium 
dari kebakaran, banjr, dan hempasan angina ? Faktor keselamatan kerja dan 
keamanan laboratorium juga harus diperhatikan. Kecelakaan kerja dan 
pengamanannya harus diketahui oleh semua kolega laboratorium; sehingga 
semua kolega dapat menjamin keselamatan kerja di laboratroium. 



9. Pertanyaan berikutnya ialah: bagaimana penyimpanan alat ukur, perangkat 
percobaan, bahan percobaan, dan media lainnya dalam laboratorium ? 
Dengan ini di laboratorium pasti harus ada inventarisasi alat-alat ukur, 
perangkat percobaan, bahan habis pakai, dan bahan yang tidak habis pakai. 
Mana alat-alat yang rusak dan mana saja alat atau perangkat yang dapat 
digunakan harus diketahui oleh laboran dan teknisi laboratorium.  

10. pertanyaan yang terakhir yang kiranya harus dijawab dalam perencanaan 
pembuatan laboratroium fisika adalah: bagaimana pemeliharaan dan 
perbaikan alat ukur, perangkat percobaan, atau media pembelajaran lainnya ? 
Perangkat yang baik atau yang kurang baik, dapat diketahui dari 
inventarisasi peralatan laboratorium. Oleh sebab itu, pemeliharaan dan 
perbaikan peralatan laboratorium juga didasarkan pada inventarisasi 
peralatan laboratroium tersebut. Dengan demikian, pendekatan sistem dapat 
digunakan dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan fungsi dan tujuan 
yang diharapkan dengan dibangunnya laboratorium fisika. 

 
Jika anda ingin mendalami masalah pengelolaan laboratorium anda dapat 
membaca buku: 
1. Moh Amien, 1988, Buku Pedoman Laboratorium dan Petunjuk Praktikum 

Pendidikan IPA, Jakarta: Depdikbud. 
2. Sukarno dkk., 1973, Dasar-Dasar Pendidikan Science, Jakarta: Bhratara. 
3. P. Sudoyo, 1972, Pengantar Laboratorium Fisika, Diktat Kuliah, 

Yogyakartya: FKIE IKIP YOGYAKARTA. 
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