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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

 

Judul :  

 

PENGEMBANGAN MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM KULIAH 

FISIKA DASAR  BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK REDUKSI MISKONSEPSI 

DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROSES SAINS 

 

Oleh : Jumadi, Sabar Nurohman, Dadan Rosana 

Abstrak 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk  (1) mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang tepat digunakan untuk penerapan keterampilan proses dalam 

pembelajaran Fisika Dasar, (2) merancang strategi penerapan pendekatan keterampilan 

proses dalam proses belajar-mengajar Fisika Dasar untuk menghasilkan kemandirian 

aktif dan reduksi miskonsepsi, (3) mengembangkan sistem evaluasi yang mampu 

memberikan penilaian secara integratif antara proses dan produk/ hasil belajar dalam 

proses belajar-mengajar Fisika Dasar dengan pendekatan keterampila proses, (4) 

mendesain siklus pembelajaran Fisika Dasar di Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY 

dalam benuk collaboration action research sehingga diperoleh strategi pembelajaran 

yang tepat melalui refleksi yang dilakukan setiap akhir proses, dan (5) menginventarisir 

kendala-kendala yang ada sebagai bahan pertimbangan untuk refleksi dan pelaksanaan 

penelitian berikutnya. 

Prosedur kegiatan penelitian tindakan kelas ini mengacu pada pendapat Mc. 

Taggart yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian terdiri 

dari dua siklus. Fokus tindakan pada siklus pertama adalah penerapan model kooperatif 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun untuk mengembangkan 

kemampuan menjawab pertanyaan tingkat tingi. Sedangkan pada siklus kedua dilakukan 

perbaikan dari segi proses dan perangkat yang ada berdasarkan hasil observasi dan 

refleksi pada siklus pertama. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) perangkat pembelajaran Fisika Dasar berbasis 

teknologi informasi berhasil dikembangkan dan dapat mendukung kualitas proses dan 

kualitas hasil belajar Fisika Dasar serta mampu mereduksi miskonsepsi mahasiswa, (2) 

pendekatan keterampilan proses berbasis model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun dapat menghasilkan 

kemandirian aktif dalam memilih referensi dan berbagi tugas serta dapat mereduksi 

miskonsepsi, (3) sistem evaluasi berbasis pada unjuk kerja dan penelusuran miskonsepsi 

berhasil dikembangkan dan mampu memberikan hasil penilaian yang bersifat integratif 

antara produk dan proses belajar, (4) dua siklus pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan hasil refleksi  dalam collaboration action research berhasil diperoleh, (5) 

kendala-kendala yang dihadapi  adalah pemberian umpan balik berbasis web, rendahnya 

kapasistas server UNY, dan motivasi belajar siswa yang rendah.   
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A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan mendasar yang terjadi pada proses pembelajaran Fisika Dasar 

selama ini adalah masih minimnya kemandirian mahasiswa dalam mengakses sumber 

belajar dan keterbatasan waktu tatap muka dibandingkan dengan begitu banyaknya 

konsep-konsep Fisika Dasar yang dapat dieksperimenkan. Masalah lain yang secara 

teknis agak mengganggu proses optimalisasi pembelajaran adalah kurangnya 

kemampuan dosen dalam memanfaatkan multimedia  yang sebetulnya sudah menjadi 

tuntutan dalam peningkatan kualitas pembelajaran terutama dalam bidang Fisika 

Dasar. Terbatasnya animo dosen dalam mengakses fasilitas teknologi informasi dan 

multimedia disebabkan antara lain oleh kurangnya informasi dan keahlian dalam 

mencari informasi yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran tertentu sehingga 

dapat dimanfaatkan secara tepat..  

Disamping digunakan untuk mencari dan mengakses sumber belajar melalui 

pencarian di internet dari program praktikum animasi virtualsite yang telah tersedia, 

maka teknologi informasipun dapat dibuat dan dirancang oleh dosen mata mata 

pelajaran tertentu dengan cara berkolaborasi dengan dosen yang menguasai teknologi 

informasi sehingga dapat dibuatkan media pembelajaran interaktif berbasis komputer 

khusus untuk mata pelajaran tertentu bahkan bisa digunakan untuk melakukan 

eksperimen visual interaktif dengan pembuatan program multimedia.  

Penyusunan program macromedia untuk kegiatan eksperimen visual 

interaktif sangat membantu pencapaian belajar mahasiswa karena dengan cara seperti 

ini maka mahasiswa dapat mengakses secara mandiri dengan waktu interaksi yang 

tidak terbatas. Hal lain yang juga sangat penting dapat diatasi dengan penelitian ini 

adalah upaya mereduksi miskonsepsi karena mahasiswa dapat membandingkan 

langsung berbagai informasi tentang suatu konsep yang diperolehnya. Penyebab 

miskonsepsi pada mahasiswa antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam 

mempersepsi konsep yang muncul, kerancuan antara kesan dan memori yang sudah 

ada dalam otak selama mengingat, tidak mengecek kebenaran dari generalisasi yang 

diperoleh atau terlalu yakin terhadap hasil salah satu observasi dan pemikiran 

konseptual. Dengan mengakses berbagai informasi secara langsung dan rancangan 

media praktikum dan modul Fisika Dasar interaktif maka diharapkan permasalahan 

yang terkait dengan miskonsepsi ini dapat diatasi.  

Dengan demikian maka penelitian ini dapat menjadi sebuah solusi untuk 

penyelesaian masalah yang terkait dengan bidang kajian dalam program CAR (class 

room action research) yang berangkat dari suatu diagnosis masalah secara nyata dan 

diakhiri dengan sebuah perbaikan. Beberapa solusi untuk bidang kajian penelitian 

tindakan kelas yang relevan  yaitu :  

1. Adanya keterlibatan dosen pengampu dengan dosen peneliti, dosen dengan 

mahasiswa, baik yang bersifat operasional maupun dalam tataran konseptual 

berdasarkan kemitraan yang sehat (kolaboratif), sehingga kedua belah pihak 

dapat memetik manfaat secara timbal balik (reciprocity of benefits).  

2. Masalah belajar mahasiswa (termasuk dalam bidang ini adalah cara belajar, 

kesalahan-kesalahan belajar dan miskonsepsi) 

3. Desain dan strategi pembelajaran terutama masalah komunikasi dalam 

pembelajaran. 
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4. Pengembangan dan penggunaan alat bantu, media dan sumber belajar yaitu 

teknologi pembelajaran dengan multimedia. 

               Kerangka fikir dari kegiatan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Perumusan Dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diungkapkan dalam 

bagian pendahuluan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana merancang strategi penerapan kemitraan yang sehat (kolaboratif) 

antara dosen dan dosen peneliti dalam pengembangan pembelajaran Fisika 

Dasar berbasis multimedia sehingga kedua belah pihak dapat memetik 

manfaat secara timbal balik (reciprocity of benefits) ? 

DIAGNOSIS PERMASALAHAN 
PEMBELAJARAN 

• Kemandirian mahasiswa 
• Keterbatasan waktu eksperimen 
• Kemampuan mengakses teknologi 
• Kurangnya referensi 

• Belum ada kolaborasi antar dosen 

ALTERNATIF SOLUSI MELALUI ALTERNATIF SOLUSI MELALUI ALTERNATIF SOLUSI MELALUI ALTERNATIF SOLUSI MELALUI 

PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN A2PENELITIAN A2PENELITIAN A2PENELITIAN A2    

KOLABORASI • Dosen dengan Dosen 

• Dosen dengan mahasiswa 

MULTIMEDIA 
INTERAKTIF 

REDUKSI 
MISKONSEPSI 

• Eksperimen visual interaktif 

• Penelusuran informasi internet 

HASIL YANG DIRENCANAKAN 

• INOVASI TEKNOLOGI 
PEMBELAJARAN 

• PENYIAPAN DOSEN 
PROFESIONAL 

• REDUKSI MISKONSEPSI 

• PENINGKATAN HASIL  
BELAJAR MAHASISWA 
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b. Bagaimana mengembangkan modul dan praktikum visual interaktif yang tepat 

digunakan untuk mereduksi miskonsepsi  dan peningkatan keterampilan 

proses dalam pembelajaran Fisika Dasar? 

c. Bagaimana mengembangkan sistem evaluasi yang mampu memberikan 

penilaian secara integratif (proses dan hasil belajar sekaligus) dalam proses 

belajar mengajar Fisika Dasar berbasis multimedia? 

d. Bagaimana mendesain siklus pembelajaran Fisika Dasar  di sekolah dalam 

bentuk collaboration action research sehingga diperoleh strategi 

pembelajaran yang tepat melalui refleksi yang dilakukan setiap akhir suatu 

proses ? 

e. Bagaimana menginventarisir kendala-kendala yang ada sebagai bahan 

pertimbangan untuk refleksi dan pelaksanaan penelitian berikutnya ? 

 

2. Pemecahan masalah 

 

Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui kegiatan 

collaboration action research yang melibatkan dosen-dosen di kelas dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Untuk mengatasi masalah kurangnya keterampilan proses sains 

mahasiswa di Jurusan Fisika maka dikembangkan langkah-langkah 

penerapan model kooperatiof tipe Jigsaw sebagaimana diungkapkan 

dalam bagian pendahuluan untuk mata pelajaran Fisika Dasar di Jurusan 

Fisika. Dimulai dengan menentukan urutan, pengorganisasian materi 

pelajaran, penyusunan strategi pembelajaran dan perangkat pembelajaran 

yang diperlukan.  

b. Perangkat pembelajaran disusun dengan pengorganisasian dimana 

keterampilan proses dengan menggunakan pertanyaan tingkat tinggi 

dapat berjalan, sehingga munculan keterampilan dan strategi berfikir 

mahasiswa. 

c. Untuk mengembangkan keterampilan proses dengan baik maka 

diperlukan perangkat evaluasi yang sesuai untuk itu dikembangkan 

authentic assessment yang mampu menilai pembelajaran baik dari aspek 

proses maupun hasil yang mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

d. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka dalam  action research ini 

dikembangkan dua  siklus yang akan diterapkan dalam pembelajaran.   

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Merancang strategi penerapan keterampilan proses  dalam proses belajar 

mengajar Fisika Dasar untuk menghasilkan kemandirian aktif dan reduksi 

miskonsepsi. 
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b. Mengembangkan perangkat pembelajaran yang tepat digunakan untuk 

penerapan keterampilan proses dalam pembelajaran Fisika Dasar. 

c. Mengembangkan sistem evaluasi yang mampu memberikan penilaian secara 

integratif (proses dan hasil belajar sekaligus) dalam proses belajar mengajar 

Fisika Dasar dengan penerapan strategi keterampilan proses. 

d. Mendesain siklus pembelajaran Fisika Dasar di Jurusan Fisika dalam bentuk 

collaboration action research sehingga diperoleh strategi pembelajaran yang 

tepat melalui refleksi yang dilakukan setiap akhir suatu proses. 

e. Mengembangkan koordinasi dan kolaborasi antara dosen peneliti dengan 

dosen Fisika Dasar di Jurusan Fisika dalam penerapan keterampilan proses 

sehingga terdapat keuntungan timbal balik (reciprocity of benefits). 

f. Menginventarisir kendala-kendala yang ada sebagai bahan pertimbangan 

untuk refleksi dan pelaksanaan penelitian berikutnya. 

 

D. Kontribusi Hasil Penelitian 

Penelitian tentang Strategi Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw untuk meningkatkan keterampilan proses dalam pembelajaran Fisika 

Dasar di Jurusan Fisika ini memiliki kontribusi untuk pengembangan 

pembelajaran baik dari sisi proses, strategi pembelajaran, hasil belajar maupun 

dari out come-nya.  

a. Dari aspek proses (process)  dapat mengembangkan suatu keterampilan proses 

yang diharapkan akan menjadi budaya yang melekat pada diri mahasiswa 

sehingga mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Disamping itu 

keketampilan proses Fisika Dasar sebagai suatu langkah yang sangat penting 

dalam pembelajaran Fisika Dasar dapat dijadikan acuan untuk peningkatan 

kemandirian aktif mahasiswa.  

b. Dari sisi strategi pembelajaran penelitian ini memberikan kontribusi praktis 

dan teoritis untuk mencari solusi yang paling baik dalam upaya mengatasi 

masalah-masalah pembelajaran yang ada selama ini. Dengan strategi yang 

tepat dan baik maka diharapkan terjadi optimalisasi potensi mahasiswa.  

c. Dari sisi out come, diharapkan lulusan Jurusan Fisika  memiliki keterampilan 

proses  yang dapat dimanfaatkan pada jenjang pendidikan berikutnya. 

Kemampuan ini berupa keterampilan dan strategi berfikir yang sangat 

diperlukan oleh mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi.  

d. Dari aspek hasil belajar maka diharapkan penelitian inimampu 

mengembangkan keterampilan  proses dan sekaligus mampu mengevaluasi 

hasil pembelajaran melalui performance assessment tidak hanya pada upaya 

pengembangan pengetahuan tentang fakta-fakta saja (kognitif). 

 

METODE PENELITIAN 

 

      A.  Tahapan Kegiatan Dalam Penelitian 

a. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan pada tanggal 15 

Juli sampai 20 Agustus 2006. Pada tahap ini dikembangkan perangkat 

pembelajaran baik yang berupa alat eksperimen, media, maupun program 
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animasi untuk praktikum virtual. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

tahapan ini adalah: 

1). Analisis silabi Fisika Dasar untuk menentukan jenis media, jenis 

praktikum dan materi apa yang akan dimasukkan dalam program 

praktikum animasi virtual. 

2). Perancangan media, program praktikum animasi virtual dan bahan 

ajar lainnya dengan melihat visibilitas dari perangkat yang 

dikembangkan sehingga dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran nyata (real teaching) 

3).  Pembuatan perangkat pembelajaran dengan mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki oleh Jurusan Fisika UNY, baik berupa tenaga ahli 

dalam pembuatan program praktikum animasi virtual, tenaga ahli 

pembuat praktikum animasi dan program macromedia yang tersedia. 

b. Tahap pengembangan pengembangan dan uji coba instrumen penelitian 

Tahapan ini terdiri dari; pertama, penelusuran referensi terkait 

dengan konsep yang akan diukur menggunakan instrumen, kedua, 

pembuatan kisi-kisi innstrumen, ketiga pembuatan indikator instrumen, 

kelima penyusunan item, dan kelima pengujian validitas konstruk dan 

isi.  

                     c. Pada tahap deseminasi dilakukan kegiatan collaboration action research  

 

B.   Realisasi Pemecahan Masalah 

     Pemecahan masalah dalam penelitian  ini adalah dengan cara 

mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran Fisika Dasar. 

Diantara berbagai permasalahan dua hal yang cukup dominan yang akan 

diselesaikan dalam kegiatan penelitian ini. Pertama tentang adanya miskonsepsi dan 

kedua rendahnya kemandirian aktif dari mahasiswa. Oleh sebab itu salah satu 

alternatif yang akan dikembangkan dalam penelitian in I adalah mengambangkan 

perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi yang sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran Fisika Dasar.    
Tabel 1.  Kegiatan penelitian dan target yang telah di capai 

No. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Hasil Yang Di Capai Keterangan 

1. Pengembangan 

rancangan 

Pembelajaran  

Sudah di buat 

Juni 2006 

        

Telah dibuat 

Rancangan 

pembelajaran baik 

teori  maupun 

rencana praktek 

Melibatkan beberapa 

dosen dan 

mahasiswaterkait 

2.  Ujicoba perangkat • dicobakan pada 

kelas selain kelas 

yang digunakan 

untuk penelitian  

• Hasil ujicoba  Analisis dilakukan 

untuk validitas 

konstruks dan isi 

3. Penjelasan pada dosen 

pengampu 

Di laboratorium 

Komputer Fisika 

UNY 

Kesediaan 

mengimplentasikan 

program 

Foto 

Lembar evaluasi 

kinerja 

 

4. Implementasi hasil 

pelatihan di ruang kelas 

pembelajaran 

Dilaksanakan 

mulai bulan bulan 

Agustus 2006 

Data empirik berupa 

catatan kolaborasi, 

rekaman foto 

kegiatan, dan hasil 

Melibatkan satu 

dosen kolaborator  
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tes kognitif 

5.  Analisis Data dan 

Interpretasi hasil 

penelitian 

Sudah dapat 

dilaksanakan baik 

secara deskriftif 

maupun kuantitatif 

Laporan penelitian Melibatkan Dosen 

lain sebagai 

kolaborator 

 

D. Rencana Dan Prosedur  Penelitian 

Rancangan riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah operasional riset  

(action research) dengan lebih menekankan pada colaboratory action research, 

dimana peneliti dan dosen secara bersama-sama melakukan penelitian dengan 

proporsi yang seimbang. 

 

1. Setting Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta dengan melibatkan 1 orang 

dosen pengampu dan  3 orang dosen peneliti yang menjadi mitra dalam penerapan 

model pembelajaran kooperatif dalam  pembelajaran Fisika Dasar di Jurusan 

Fisika. Kegiatan utama dilakukan di Jurusan Fisika UNY semester 2 tahun 2006. 

Waktu penelitian dilaksanakan selama 8 bulan  efektif  mulai dari 

persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Persiapan dilakukan dengan 

mendiagnosis permasalahan belajar mahasiswa dan proses belajar mengajar Fisika 

Dasar, membuat rancangan penerapan model kooperatif,  mempersiapkan 

perangkat pembelajaran serta pembuatan instrumen dan alat ukur, dilaksanakan di 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Pelaksanaan dilakukan mulai bulan Maret 2006 

dan diakhiri bulan November 2006.  

 

2.  Desain Penelitian   

Adapun prosedur kegiatan dan desain penelitian tindakan kelas ini 

mengacu pada pendapat Mc. Taggart (dalam Madya, 1995 : 19 – 23) yang 

meliputi : (1) kegiatan perencanaan, (2) kegiatan tindakan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. 

Diagnosis permasalahan dilakukan pertama kali untuk mengetahui 

secara pasti permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran Fisika Dasar di 

Jurusan Fisika. Beberapa hipotesis awal tentang permasalahan yang ada 

berdasarkan hasil diskusi dengan dosen adalah sebagai berikut : 

i. Kurangnya perangkat pembelajaran yang dapat melatih keterampilan proses 

Fisika Dasar. 

ii. Belum berkembangnya Keterampilan proses dikalangan mahasiswa 

iii. Pengajaran masih didominasi metode ceramah 

iv. Masih belum diterapkannya sistem evaluasi yang menyeluruh semacam 

authentic assessment. 

Fokus penelitian pada siklus pertama adalah penerapan model 

kooperatif dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun 

sedemikian rupa sehingga mampu  mengembangkan kemampuan menjawab 

pertanyaan tingkat tinggi. Sedangkan pada siklus ke dua dilakukan perbaikan baik 

dari segi proses maupun perangkat yang ada sampai dapat dilakukan pengujian 

terhadap pencapaian proses yang telah dilakukan pada siklus pertama. Instrumen 
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yang digunakan dalam mengevaluasi adalah diskusi antara dosen dan kolaborator, 

diskusi antara dosen dan mahasiswa, catatan harian oleh kolaborator, hasil kerja 

siwa, lembar pengamatan proses,  dan angket yang diberikan kepada mahasiswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi antara tim peneliti, perancang 

praktikum animasi virtual dan dosen Fisika Dasar  untuk menentukan materi yang 

akan diajarkan sekaligus memberikan penjelasan secara teoritis dan teknis sehingga 

dicapai kesepakatan. Kegiatan koordinasi dilanjutkan dengan persiapan pembuatan 

program, pembuatan petunjuk kegiatan mahasiswa, lembar observasi, performance 

assessment, dan perangkat lainnya.  Adapun beberapa hal yang dibuat dalam kegiatan 

perancangan Pembelajaran  ini adalah : 

 

1. Persiapan Pembuatan Program praktikum animasi virtual 

a. Pembuatan Program praktikum animasi virtual 

Dalam pengembangan program praktikum animasi virtual yang akan 

digunakan dalam penelitian ini pada tahap awal dikembangkan melalui 

program animasi yang sudah ada dan hasil download dari beberapa situs 

(missal: pustekom).    

 

b. Pengaturan Jadwal Kegiatan  

Agar kegiatan berjalan lebih efektif maka disusunlah jadwal kegiatan 

yang berkaitan dengan penyesuaian waktu pembelajaran dengan waktu 

perencanaan pelaksanaan penelitian.  

B. Analisis Data Dari Instrumen Penelitian 

1. Evaluasi Miskonsepsi Mahasiswa 

Dengan menggunakan perangkat tes yang disusun dalam lima 

kategori maka dapat diidentifikasi beberapa miskonsepsi yang dialami siswa 

terhadap materi Fisika Dasar. Secara visual grafik dari hasil analisis 

miskonsepsi dapat dilihat di bawah ini : 

 

 

 

 

                                           Keterangan         1. Mengalami miskonsepsi 

 

                                   2. Tidak mengalami miskonsepsi 

  

IDENTIFIKASI MISKONSEPSI: Konsep Gerak 

Melingkar

44%

1

2

IDENTIFIKASI MISKONSEPSI: Konsep Gerak 

Jatuh Bebas

30%

1

2

Identifikasi Miskonsepsi : Vektor

1

2

Identifikasi Miskonsepsi : Gerak Lurus

1

2
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2. Evaluasi Respon Mahasiswa Terhadap Pembelajaran 

Di bawah ini disajikan digram sebagai hasil dari angket mengenai 

respon  mahasiswa terhadap pembelajaran Fisika Dasar menggunakan 

praktikum animasi virtual dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw. Kategori 

dari masing masing item adalah : 

1.Tidak Pernah 

2. Jarang 

3.Kadang-kadang 

4.Sering 

5.Selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesai perkuliahan ada tugas yang 

harus dikerjakan dirumah

8%

17%

29%

31%

15%
1

2

3

4

5

Saya menemukan kesulitan teknis 

dalam menggunakan program 

praktikumanimasi virtual

6%

27%

42%

16%

9%
1

2

3

4

5

Saya termotivasi untuk belajar dahulu 

sebelum kuliah Fisika Dasar

7%

20%

24%

36%

13%
1

2

3

4

5

Identifikasi Miskonsepsi : Gerak dan Gaya 

(Hukum Newton)

1

2



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data dari hasil respon sikap mahasiswa terhadap 

pembelajaran terlihat jelas bahwa terdapat peningkatan yang posistif dari sikap 

mahasiswa. Hal ini tentu saja menjadi modal yang sangat signifikan untuk 

mengembangkan pembelajaran lebih lanjut, karena sikap yang salah satunya 

terkait dengan motivasi menjadi faktor penentu keberhasilan program. 

 

 

2. Evaluasi Pelaksanaan Diskusi Mahasiswa 

 

Di bawah ini disajikan digram sebagai hasil dari penilaian aktivitas 

diskusi  mahasiswa dalam  pembelajaran Fisika Dasar menggunakan 

praktikum animasi virtual dengan pendekatan kooperatif tipe jigsaw. Kategori 

dari masing masing item adalah : 
Nilai 5.  Bila mahasiswa berperan aktif dalam diskusi baik bertanya maupun menjawab, serta 

mampu mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan ada ide-ide baru. 

Saya gunakan e-mail untuk memenuhi 

tugas kuliah

5% 12%

25%

43%

15%
1

2

3

4

5

Konsep yang diujikan dapat 

dijelaskan dengan animasi

8%

17%

25%
34%

16%
1

2

3

4

5

Dosen memberi motivasi untuk belajar 

mandiri menggunakan Multimedia

8%

17%

25%
34%

16%
1

2

3

4

5

Program animasi yang disajikan 

diperjelas dengan ceramah,tugas dan 

diskusi

7%

19%

24%
35%

15%
1

2

3

4

5
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Nilai  4  Bila mahasiswa berperan aktif dalam diskusi baik bertanya maupun menjawab, serta 

mampu mengajukan pertanyaan tingkat tinggi tapi tidak ada ide-ide baru. 

 Nilai  3  Bila mahasiswa berperan aktif dalam diskusi baik bertanya maupun menjawab, 

hanya mampu mengajukan pertanyaan tingkat rendah.. 

Nilai  2  Bila mahasiswa kurang  aktif dalam diskusi , hanya sesekali bertanya 

Nilai 1 Bila mahasiswa pasif dan tidak mengajukan pertanyaan maupun jawaban

Hasil Evaluasi diskusi 1

19%

42%

37%

0%

2%

1

2

3

4

5

Hasil evaluasi diskusi 2

19%

42%

37%

0%

2%

1

2

3

4

5

1

Hasil Evaluasi Diskusi 3

19%

42%

37%

0%

2%

1

2

3

4

5

Dari grafik di atas jelas sekali bahwa semakin lama 

aktivitas diskusi mahasiswa semakin baik, mengarah pada keaktifan 

yang semakin tinggi. Hal ini dapat dicermati dari peningkatan 

prosentasi aktivitas dari pertemuan satu kepertemuan berikutnya 

dimana nilai 1,2 dan 3 semakin berkurang, dan nilai 4 dan 5 

bertambah. Untuk lebih jelas jumlah mahasiswa yang melakuklan 

aktivitas dapat dilihat di lampiran.  
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4.   Rubrik dalam Pemantauan aktivitas Mahasiswa  

(Performance Assessment ) 

Untuk mempermudah pengamatan kinerja mahasiswa maka dibuatlah 

rubrik sebagai berikut : 
Skor Kemampuan/keterampil

an yang dinilai Skor 

Kemampuan 

mengorganisasi tugas, 

kerja, atau  kegiatan 

Ketepatan 

melaksanakan tugas 

 

 

5 

mahasiswa mempunyai 

pemahaman yang jelas 

tentang maksud tugas 

yang diberikan. 

 

Ia mampu mengorganisasikan 

tugas dengan cara yang logis 

sesuai dengan suruhan yang 

diberikan. 

iswa mengamati, 

mengukur, mencatat dan 

melakukan kegiatan-

kegiatan lainnya dengan 

benar dan aman. 

 

 

 

4 

mahasiswa membutuhkan 

sedikit bantuan untuk 

memahami tujuan 

kegiatan, tugas atau 

percobaan. 

 

Ia mampu mengikuti 

instruksi, tapi membutuhkan 

beberapa bantuan dalam 

mengembangkan prosedur 

kerja/ kegiatan yang logis 

Pengamatan, 

pengukuran, dan hasil 

kegiatan lainnya pada 

umumnya memuaskan, 

tapi masih ada kesalahan 

dalam ketepatan 

mencatat atau 

membahas. 

 

 

 

3 

mahasiswa membutuhkan 

bantuan secukupnya untuk 

memahami tujuan 

kegiatan, tugas atau 

percobaan, serta dalam 

mengorganisasikan 

kerjanya. 

Ia mampu mengikuti 

tugas/instruksi jika diberikan 

sejumlah bantuan yang 

berarti 

 

 

 

mahasiswa banyak 

melakukan 

kesalahan, baik 

pencatatan, dan 

ketepatan dalam 

pencatatan atau pun 

hasil kerja lainnya 

 

 

 

2 

mahasiswa banyak 

bergantung pada bantuan 

dan dukungan agar 

mampu memahami tujuan 

tugas/ kegiatan yang 

diberikan, dan 

melakukannya. 

 

Bantuan tetap dibutuhkan 

walaupun dalam instruksi 

yang sederhana. 

Ketidaktepatan dalam 

pengamatan, pengukuran atau 

unsur-unsur hasil kerja 

lainnya. 

 

Banyak pengamatan 

/unsur-unsur bahasan 

luput diamati atau tidak 

dicatat/dibahas/dikerjaka

n. 

 

 

 

 

1 

Tidak memahami tujuan 

kegiatan, tugas atau 

percobaan yang diberikan 

serta tidak mampu 

melaksanakan walaupun 

dengan bantuan. 

mahasiswa tidak mampu 

mengikuti suruhan/instruksi 

dari tugas yang diberikan. 

Pengamatan, 

pengukuran atau unsur-

unsur hasil kerja lainnya 

tidak benar atau relevan 

dengan tugasnya 

 

Berdasarkan rubrik di atas maka di bawah ini disajikan hasil 

evaluasi menggunakan performance assessment dalam bentuk grafik agar 

lebih mudah terbacanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase nilai performance 

assessment untuk pertemuan 4

31%

27%

20%

17%
5% 1

2

3

4

5

Prosentasi nilai performance 

assessment untuk pertemuan 1

19%

42%

37%

0%

2%

1

2

3

4

5

Prosentase nilai kinerja untuk 
pertemuan 2 

Prosentase nilai kinerja untuk 
pertemuan 1 
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Dari diagram di atas sangat jelas terjadi peningkatan kemampuan 

kinerja mahasiswa dari pertemuan ke pertemuan. Hal ini ditunjukkan 

dengan berkurangnya nilai rendah (1 dan 2) serta bertambahnya nilai 

tinggi (4 dan 5).  

 

B. Evaluasi Pemahaman Konsep Mahasiswa 

       Nilai Hasil Pretest untuk siklus 1 

 

 

PRETEST1

5.83

5.00

4.17

3.33

2.50

 

 

 

 

 

Persentase nilai performance 

untuk pertemuan 7

26%

22%20%

22%

10% 1

2

3

4

5

Prosentase nilai kinerja untuk 
pertemuan 3 
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Nilai hasil Post test untuk siklus 1 

POSTTEST

8.33

7.50

6.67

5.83

5.00

 

 

Dari grafik di atas sangat jelas terjadi peningkatan pemahaman 

mahasiswa selama periode pelaksanaan kegiatan. Rerata nilai siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi semakin bertambah prosentasenya, hal ini terlihat 

dari perbandingan prosentase antara dua kali tes, yaitu tes awal dan tes 

akhir kegiatan.  

 

6.  Evaluasi Kinerja Dosen 

Salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses belajar mengajar adalah kinerja pengajarnya dalam hal 

ini dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar. Untuk itu maka perlu dilihat 

bagaimana kinerja dosen yang dipantau oleh 2 orang kolaborator 

merangkap sebagai anggota peneliti dengan menggunakan lembar 

observasi terlampir. Secara keseluruhan kinerja dosen tergolong baik, hal 

ini dapat dilihat dari prosentase penilaian dengan skor diatas 3 cukup 

besar. Untuk lebih jelas grafik hasil evaluasi kinerja dosen dapat dilihat di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

PERSIAPAN:LCD,Laptop, bahan referensi, dll

2% 5%

10%

40%

43%

1

2

3

4

5

PERSIAPAN:Penggunaan bahan ajar 

berlangsung baik

4%
9%

14%

37%

36%
1

2

3

4

5
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PERSIAPAN:Pengampu menggunakan bahan 

ajar dengan baik

4%
8%

21%

35%

32% 1

2

3

4

5

KOMUNIKASI: Intonasi bicara dosen sesuai 

dengan topik

6%
5%

16%

34%

39%

1

2

3

4

5

KOMUNIKASI: Volume suara dosen terdengar 

jelas diseluruh ruang

2%
12%

14%

36%

36%
1

2

3

4

5

KOMUNIKASI: Gerak dosen membantu 

memperjelas penyampaian materi

4% 5%

15%

35%

41%

1

2

3

4

5

KOMUNIKASI: Dosen bersikap tenang, percaya 

diri dan berwibawa dalam penyampaian materi

2%
10%

12%

40%

36%
1

2

3

4

5

LOGIKAPENYAMPAIAN MATERI: Dilakukan tes 

awal 

7%
8%

10%

35%

40%

1

2

3

4

5

LOGIKA PENYAMPAIAN MATERI: Penyampaian 

tujuan pembelajaran

5%
10%

10%

35%

40%

1

2

3

4

5

LOGIKA PENYAMPAIAN MATERI: Menjelaskan 

materi dengan program animasi

4%
10%

19%

38%

29% 1

2

3

4

5

LOGIKA PENYEMPAIAN MATERI: Ada diskusi 

dan latihan soal dibantu program animasi

4% 5%

14%

42%

35%
1

2

3

4

5

LOGIKA PENYAMPAIAN MATERI: Adanya 

pembahasan tugas mingguan

2% 5%

18%

40%

35%
1

2

3

4

5
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C.   Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring 

 Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti yang 

merangkap sebagai pengampu mata kuliah ada 1 orang dan dosen lain sebagai 

kolaborator adalah 2 orang hal ini dilakukan agar diperoleh data yang valid. Jika 

ada kekurangan dalam evaluasi dan monitoring maka diadakan cek dan recek 

melalui, diskusi , catatan evaluator, dan melalui pengamatan lewat hasil rekaman 

video. Tugas evaluator dan kolaborator mengamati jalannya kegiatan 

pembelajaran , baik pada proses pembelajaran teori maupun praktek, terutama 

kegiatan magangnya. Selain itu juga mengamati situasi, lokasi, jumlah mahasiswa 

yang hadir, lamanya pembelajaran, sikap peneliti (dosen), sikap mahasiswa, 

repon dosen dan mahasiswa dalam memberikan alternatif terhadap permasalahan 

yang timbul.  

Evaluasi juga dilakukan melalui test untuk mengukur peningkatan 

kognitifnya. Hasil tes lalu diuji dengan uji beda (uji-t). hasilnya menunjukkan 

bahwa pemahaman dan kemampuan mahasiswa berbeda antara sebelum dan 

sesudah dilakukan kegiatan penelitian. 

Evaluasi dan monitoring juga dilakukan pada diskusi mengenai 

perancangan dan penentuan materi web dengan dosen Fisika Dasar dan 

mahasiswa. Setelah itu hasil kegiatan diskusi dengan dosen kemudian dilakukan 

revisi dan penyesuaian dengan tingkat kemampuan mahasiswa . Hasilnya 

digunakan untuk memberikan saran, masukan, kritikan, dan penyempurnaan 

pekerjaan. Pada kegiatan ini evaluator dan kolaborator juga mengamati 

hambatan-hambatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya. 

Jika hasil pengukuran kemampuan rendah maka dievaluasi metoda 

pembelajarannya, yaitu dengan cara diskusi mengenai materi yang sudah dibahas 

dan dievaluasi program dan manualnya dengan cara penyempurnaan, yang 

dilakukan adalah dengan penambahan pembahasan teoritis dan melengkapi 

referensi. Dengan cara ini mahasiswa terbantu dalam pemahaman konsep dan 

dapat bertukar fikiran mengenai konsep-konsep yang meragukan atau tidak dapat 

dipahami.  

Jika hasil kegiatanya tidak baik maka dilakukan perbaikan pada 

pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Perbaikan ini terutama dalam menganalisis 

hasil output program web, kemampuan interaktifnya,serta  pengulangan entry 

data ketika terdapat kesalahan yang sifatnya teknis, dan lain-lain.  

Penyajian hasil penelitian tindakan kelas ini dikelompokkan kedalam dua 

aspek, yaitu : (1). Keberhasilan proses, dan (2). Keberhasilan produk. 

Keberhasilan proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran praktikum animasi virtual dengan pendekatan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw dengan mengamati perkembangan kemampuan kognitif 

dan kinerja mahasiswa pada setiap kegiatan. Proses pelaksanaan kegiatan dapat 

dilihat pada rekaman foto yang disertakan bersama laporan ini. Adapun 

keberhasilan produk ditandai dengan telah dapat dibuatnya praktikum animasi 

virtual, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, laporan kegiatan praktek dan diskusi, 

hasil tes kognitif dan performance.  

 

1.  Keberhasilan Proses 

Keberhasilan proses dalam penelitian ini meliputi  tiga hal yaitu 

keberhasilan proses dalam pemahaman materi Fisika Dasar  , keberhasilan 

proses dalam melakukan kegiatan pembelajaran (kinerja), dan keberhasilan 

proses dalam melakukan kegiatan paraktek lapangan yang ditandai dengan 
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kemampuan membuat laporan dan presentasi. Proses pemahaman konsep 

ditandai dengan: (1). Frekuensi diskusi dalam kelompok,  (2). Frekuensi 

penggunaan program praktikum virtual, dan (3). Catatan kolaborator. 

Frekuensi diskusi kelompok butir (1) terungkap berdasarkan 

identifikasi awal sebelum diadakan tindakan dengan cara studi kilas balik 

yaitu jarang dilakukan diskusi mengenai program melalui proses pembelajaran 

yang diadakan. Setelah diadakan tindakan maka frekuensi diskusi menjadi 

rata-rata 3 kali yaitu sebelum kegiatan, ketika sedang berlangsung kegiatan 

dan setelah pelaksanaan kegiatan. Peningkatan frekuensi diskusi ini membantu 

mahasiswa dalam memahami konsep Fisika Dasar. 

Proses (2) frekuensi penggunaan program untuk kegiatan pembelajaran 

Fisika Dasar, sebelum diadakan penelitian komputer dan program praktikum 

animasi virtual tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran  secara langsung 

oleh mahasiswa. Mahasiswa belum menggunakan program praktikum animasi 

virtual pada proses pembelajaran selama ini. Sedangkan setelah diadakan 

tindakan maka mahasiswa dapat menggunakan program analisis praktikum 

animasi virtual baik untuk kepentingan dirinya sendiri (penyusunan tugas 

akhir skripsi) maupun untuk kepentingan ilmiah lainnya.  

Proses (3) catatan kolaborator , sebelum dan sesudah adanya kegiatan 

jelas terdapat perbedaan karena mahasiswa sebelum dilakukan kegiatan tidak 

menggunakan magang sedangkan melalui kegiatan ini. 

 

2. Keberhasilan Produk 

Indikator keberhasilan produk ditandai dengan : (1) kemampuan dosen 

dalam mengajar Fisika Dasar menggunakan program praktikum animasi virtual 

yang aplikatif bertambah,  (2) Kemampuan mahasiswa dalam bidang praktikum 

animasi virtual meningkat, (3) Mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotor melalui kegiatan e learning dan praktek lapangan,  dan (4) dosen 

mampu mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan program alternatif 

lainnya. 

Butir (1) kemampuan dosen dalam mengajar Fisika Dasar menggunakan 

program praktikum animasi virtual yang aplikatif bertambah dapat dilihat dari 

rekaman video dan diskusi antara kolaborator dengan dosen yang bersangkutan. 

Peningkatan kemampuan dosen ini memang mudah diprediksi karena sebelumnya 

dosen tidak melakukan proses pembelajaran menggunakan program ini.  

Butir  (2 Kemampuan mahasiswa dalam bidang praktikum animasi virtual 

meningkat, indikatornya dapat dilihat dari hasil laporan mahasiswa , diskusi 

dengan kolaborator dan dosen, serta data berupa rekaman foto pelaksanaan 

kegiatan. Kemampuan ini dapat terlihat pula dari kemampuan mahasiswa dalam 

menganalisis data hasil kegiatan. Pada awalnya mahasiswa belum melakukan 

praktikum animasi virtual dan praktek lapangan, tetapi setelah kegiatan ini 

mahasiswa mendapatkan pengalaman mengikuti proses kegiatan. 

Butir (3) Mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, afektif dan 

psikhomotor melalui kegiatan e learning dan praktek lapangan, pada dasarnya 

memiliki indikator yang sama dengan butir (2) di atas. Sedangkan  (4) dosen 

mampu mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan program alternatif 

lainnya, indikatornya dapat dilihat dari hasil wawancara, diskusi dan kolaborasi 

antara peneliti dan dosen.  
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D. KETERBATASAN DAN KENDALA IMPLEMENTASI PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari kendala yang 

ada yang sekaligus menjadi pembatasan dari hasil yang di dapat dalam penelitian 

ini. Secara garis besar kendala yang ada dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

kendala teknis dan non teknis.  

1. Kendala Teknis  

Secara teknis hambatan yang terasa adalah pada saat interaksi 

melalui internet menggunakan web yang dibuat khusus untuk penelitian ini. 

Kendala ini terutama pada saat pemberian umpan balik dari dosen untuk 

mengoreksi hasil pekerjaan dari tugas yang diberikan. Dosen sulit 

mengembangkan program di praktikum animasi virtual karena jawaban 

mahasiswa berbentuk jawaban uraian. Hal ini tentu saja cukup menghambat 

karena dosen harus segera memberikan umpan balik dari semua tugas 

mahasiswa yang masuk. 

Salah satu solusi yang ditempuh adalah dengan melakukan 

interaksi menggunakan e-mail. Dimana mahasiswa dan dosen berinteraksi 

menggunkan e-mail masing-masing. 

Kendala teknis berikutnya adalah rendahnya kapasitas server yang 

ada di UNY mengakibatkan terkadang sulit diakses. Hal ini tentu saja sangat 

mengganggu karena lambatnya down load program ditambah lagi sering 

matinya server pada saat penelitian berlangsung. 

 

2. Kendala Non Teknis 

Dari sisi kendala non teknis terlihat bahwa motivasi mahasiswa untuk 

belajar mandiri masih lemah. Disamping itu pengontrolan terhadap aktivitas 

belajar mahasiswa di luar ruang kuliah agak sulit terpantau. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah penyelesaian tugas yang masuk yang persentasenyanya 

masih di bawah 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


