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PBK-BA SEBUAH STRATEGI BARU PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROBLEM-SOLVING CALON GURU

Joni Rokhmat1, Agus Setiawan, Dadi Rusdiana2

1Program Studi Pendidikan Fisika, FKIP Universitas Mataram
Email: joni.fkip.unram@gmail.com (HP. 081805738694)

2Program Studi Pendidikan IPA, SPs Universitas Pendidikan Indonesia
Email: agus_imr@yahoo.com; dadirusdiana@yahoo.com

Abstrak:
Telah dikembangkan Proses Berpikir Kausalitas dan Berpikir Analitik (PBK-BA)

untuk pembelajaran Fisika Dasar bagi calon guru fisika. Pengembangan PBK-BA ini
merupakan bagian dari penelitian doktoral yang ditujukan untuk mengekplorasi pola PBK-
BA mahasiswa calon guru fisika serta menguji efektivitasnya dalam meningkatkan
kemampuan problem-solving mahasiswa tersebut. Penelitian ini melibatkan 45 mahasiswa
yang terlibat dalam perkuliahan fisika dasar I. Metode yang digunakan adalah mixed
method, embedded design one-phase yang menekankan pada analisis kualitatif, Creswell &
Clark (2007, p. 67-71). PBK-BA memberi peluang bagi mahasiswa untuk dapat
menyelesaikan setiap persoalan secara terbuka dan memberi peluang untuk memahami
konsep fisika yang terkait secara tuntas. Data hasil dianalisis menggunakan uji beda rata-
rata dan dan skor gain ternormalisasi. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan problem-solving mahasiswa pada pokok bahasan gerak. Selain itu, hasil
angket memperlihatkan respon yang sangat positip dari mahasiswa berkenaan dengan
implementasi strategi PBK-BA ini.

Kata kunci: PBK-BA, strategi baru pembelajaran fisika, kemampuan problem-
solving.

PENDAHULUAN
Latara belakang. Dalam pembelajaran fisika, kualitas pembelajaran masih menjadi hal

penting yang terus perlu ditingkatkan. Kualitas proses dan hasil belajar fisika ditentukan oleh
banyak faktor, salah satunya adalah faktor strategi pembelajaran fisika di tingkat perguruan tinggi
dalam membekali calon guru. Tidak sedikit siswa di suatu jenjang pendidikan tertentu yang tidak
dapat menguasai kompetensi yang distandarkan karena dalam proses pembelajarannya guru tidak
menguasai materi fisika secara tuntas disamping kurang tepatnya pemilihan strategi proses itu
sendiri sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran fisika tersebut, baik proses
maupun hasilnya.

Baser (2006, p. 96-108) menggunakan pembelajaran konflik kognitif (CCI) untuk
mengubah pemahaman konsep siswa tentang panas dan suhu. Yürük (2007, p. 305-325)
menggunakan proses metakonseptual, kesadaran, monitoring, dan evaluasi konseptual untuk
mengubah konsepsi altematif siswa tentang gaya dan gerak. Hake, (2007, p. 24-27), menyatakan
bahwa penggunaan strategi Interactive Engagement (IE) dapat meningkatkan efektivitas
perkuliahan yang secara konseptual sulit. Menurutnya pengembangan metode pendidikan yang
efektif dalam setiap disiplin ilmu memerlukan desain ulang secara kontinu untuk penggunaan
jangka panjang di kelas, balikan, penilaian, analisis penelitian, dan revisi.

Menurut Barak & Shakhman (2008, p. 11-19), terdapat urutan 4 strategi pembelajaran
fisika yang digunakan guru dan paling berguna dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika bagi
siswa, yaitu (1) generalisasi berbasis hasil eksperimen, (2) menggunakan beragam metode problem
solving, (3) panduan solusi sistematis, dan (4) beragam cara penyajian data, seperti grafik, tabel
atau teks. Sementara itu Kuçtikozer & Demirci (2008, p. 303-308) menyatakan bahwa dari sampel
25 guru dengan pengalaman mengajar fisika 5 sampai 24 tahun dan 32 mahasiswa calon guru
memiliki miskonsepsi atau konsepsi altematif yang salah hingga mencapai, masing-masing, 16%
dan 25% terhadap persoalan rangkaian listrik sederhana. Escudero, Moreira, & Cabalerro, (2009, p.
1-7), menyatakan bahwa konsep theorem-inaction menjadi alat conceptual untuk memfasilitasi
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pemahaman resolusi permasalahan berbasis representasi konseptual realita. Dykstra & Sweet (2009,
p. 468-475) dengan menggunakan demonstrasi tiga jenis gerak dipercepat mampu mengubah
konsepsi siswa tentang konsep gaya dan gerak satu dimensi.

Permasalahan penelitian. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana pola berpikir kausalitas dan berpikir analitik yang perlu dikembangkan serta
dampaknya terhadap peningkatan kemampuan problem-solving mahasiswa calon guru
fisika?” Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk
menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana pola berpikir
kausalitas dan berpikir analitik yang perlu dikembangkan mahasiswa calon guru fisika? (2)
Bagaimana dampak kemampuan proses berpikir kausalitas dan berpikir analitik tarhadap
peningkatan kemampuan problem-solving mahasiswa calon guru fisika? (3) Bagaimana
respon mahasiswa calon guru fisika terhadap penggunaan proses berpikir kausalitas dan
berpikir analitik dalam perkuliahan? (4) Bagaimana respon dosen fisika terhadap
penggunaan proses berpikir kausalitas dan berpikir analitik dalam perkuliahan?

Tujuan dan manfaat. Ada 2 tujuan dalalam penelitian ini, yaitu: (1)
Mengeksplorasi pola berpikir kausalitas dan berpikir analitik yang perlu dikembangkan
mahasiswa calon guru fisika dalam pembelajaran fisika, dan (2) Menganalis dampak
kemampuan proses berpikir kausalitas dan berpikir analitik terhadap peningkatan
kemampuan problem-solving mahasiswa calon guru fisika. Sedangkan manfaat utama
penelitian ini ada 5, yaitu: (1) Membekali mahasiswa calon guru kemampuan berpikir
kausalitas dan berpikir analitik sebagai upaya meningkatkan kemampuan problem-solving;
(2) Memberikan suatu kerangka pemikiran dalam rangka perbaikan pendidikan guru fisika
di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), khususnya dalam mengembangkan
kemampuan berpikir kausalitas dan berpikir analitik calon guru fisika untuk meningkatkan
mutu guru fisika di lapangan; (3) Kemampuan proses berpikir kausalitas dan berpikir
analitik ini dapat dikembangkan sendiri ketika mahasiswa mempelajari persoalan dan/atau
topik fisika lainnya; (4) Memperoleh informasi dampak-dampak lain penerapan proses
berpikir kausalitas dan berpikir analitik yaitu meliputi kemampuan proses berpikir kreatif,
berpikir sistem, berpikir kritis, dan berpikir sintesis; dan (5) Mengetahui keunggulan dan
keterbatasan penggunaan proses berpikir kausalitas dan berpikir analitik dalam
pembelajaran fisika.

Melalui penelitian, telah dilakukan pengembangan proses berpikir kausalitas dan
berpikir analitik (PBK-BA) untuk perkuliahan fisika dasar I yang mencakup pokok bahasan
kinematika, hukum-hukum Newton tentang gerak, kerja dan usaha, momentum linier,
kesetimbangan benda tegar, serta suhu, panas, dan hukum termodinamika. Dalam PBK-
BA, mahasiswa difasilitasi untuk berpikir secara terbuka. Jika selama ini, pada umumnya,
persoalan-persoalan fisika yang disajikan dalam suatu perkuliahan bersifat mengerucut
maka dalam pengembangan PBK-BA mahasiswa dituntut untuk mampu memprediksi
berbagai kemungkinan akibat atau peristiwa yang dapat terjadi ketika suatu peristiwa atau
kondisi yang menjadi suatu atau sejumlah penyebab diberikan dalam persoalan tersebut.
Dengan PBK-BA dalam proses perkuliahan diharapkan dapat dihasilkan calon guru fisika
yang menguasai konsep-konsep fisika secara utuh dan memiliki kemampuan kinerja
problem-solving yang baik sehingga nantinya dapat menjadi seorang guru yang dapat
membelajarkan siswanya dengan baik pula. Mengingat terbatasnya ruang dan waktu, pada
makalah ini pembahasan hasil penelitian akan dibatasi yaitu pada pokok bahasan gerak.
Metode penelitian.

Penelitian dilakukan dengan metoda campuran (mixed method) yaitu menggunakan
model Embedded Design, Creswell & Clark (2007, p. 67-71). Jenis yang dipilih adalah
embedded design one-phase dengan penekanan kualitatif. Metode ini terdiri atas dua proses
pokok yang terdiri atas: (1) Proses Kualitatif disertai dengan proses kuantitatif yang
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embedded di dalamnya, dan (2) Proses interpretasi kualitatif didasarkan pada hasil proses
(1).

Subjek dan instrument penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester I
yang mengambil mata kuliah fisika dasar I. Instrument yang digunakan meliputi: (1)
Seperangkat alat tes (Soal Ujian Nasional untuk Mata Pelajaran Fisika tahun 2011); (2)
Seperangkat soal kinerja problem-solving untuk pre-test, post-test; (3) Silabi Fisika Dasar
1; (4) Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP); (5) Model BK-BA; (6) Lembar Kerja
Mahasiswa (LKM); (7) Lembar Observasi PBK-BA; (8) Rubrik penilaian soal kinerja
problem-solving dan PBK-BA; (9) Angket untuk mahasiswa; (10) Angket untuk dosen;
(11) Pedoman wawancara (open-ended question) untuk mahasiswa; dan (12) alat perekam
wawancara.

Anailsis Instrumen dan teknik analisis data. Analisis instrumen meliputi:
Validasi ahli untuk pola BK-BA dan soal kinerja problem-solving beserta rubrik
penilaiannya; serta Validasi angket, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Teknik
analisis yang digunakan adalah teknik campuran dengan studi tunggal. Dalam proses
eksplorasi, data kualitatif dikumpulkan. Bersamaan dengan itu, data kuantitatif juga
dikumpulkan yang difungsikan sebagai data pelengkap. Selanjutnya dilakukan analisis dan
interpretasi secara kualitatif dengan didukung hasil analisis kuantitatif.

PEMBAHASAN
Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dibahas dalam makalah ini, yaitu: (1)

Pengertian problem-solving, (2) Pengertian berpikir kausalitas, dan (3) Pengertian berpikir
analitik. Selanjutnya dibahas bagaimana cara mengembangkan proses berpikir kausalitas
dan berpikir analitik dalam suatu pembelajaran serta hasil peningkatan kemampuan kinerja
problem-solving mahasiswa, khususnya dalam pokok bahasan hukum-hukum Newton
tentang gerak.
Pengertian problem-solving

Problem-solving merupakan proses mental dan sebagai bagian dari proses problem
yang lebih besar yang meliputi problem finding dan problem shaping. Problem finding
berarti penemuan problem sedangkan problem shaping berarti peninjauan ulang suatu
pertanyaan sedemikian rupa sehingga proses solusi dapat dimulai atau dilanjutkan.
Problem finding melibatkan aplikasi kreativitas sedangkan problem shaping sering
melibatkan aplikasi berpikir kritis, (Wikipedia, 2009).

Dalam kinerja problem-solving, siswa perlu menggunakan knowledge yang sedang
dipelajari untuk membangkitkan dan mempertahankan solusi atau situasi yang melibatkan
konteks yang tidak biasa. Sebelum dilibatkan dalam tugas problem-solving siswa diminta
memprediksi bagaimana konteks yang tidak biasa itu berpengaruh terhadap situasi tersebut.
Pada simpulan tugas problem-solving, siswa harus menyatakan kembali prediksi awal
mereka dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu konteks yang khusus. Mereka juga
harus mendeskripsikan simpulannya dengan dukungan yang terstruktur, (Marzano &
Brown, 2009, p. 134).

Marzano dkk. (2008) dalam Marzano & Brown (2009, p. 135) merekomendasikan 7
pertanyaan untuk mendorong problem-solving, yaitu: (1) Apakah tujuannya? (2) Hambatan
dan situasi tidak biasa apakah yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut? (3) Cara
apakah yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan atau situasi tidak biasa tersebut?
(4) Solusi yang manakah yang diprediksi bekerja paling baik dan mengapa? (5) Apakah
yang sebenarnya terjadi? (6) Apakah hasilnya cocok dengan yang diprediksikan? dan (7)
Jika tidak, bagaimanakah sebaiknya mengubah pemikiran untuk masalah itu?

Penganut pendekatan problem-solving jenis analitik meyakini adanya sebuah solusi
untuk suatu persoalan. Kelompok ini sebaiknya mengembangkan suatu strategi yang
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didasarkan pada suatu analisis secara hati-hati terhadap suatu situasi kemudian menentukan
penyebab dari suatu persoalan dan solusinya. Sebaliknya, penganut pendekatan problem-
solving jenis integratif yakin adanya multi-jawaban benar. Penyelesaian persoalan hanyalan
sebagian dari sasaran, belajar dari peluang juga merupakan sasaran. Kelompok ini berusaha
mengumpulkan pengertian dalam suatu kejadian menyeluruh dan untuk menggabungkan
berbagai peluang. Intuisi, pertanyaan terbuka, dan asosiasi bebas merupakan semua alat
proses integrasi problem-solving.

Dalam penelitian ini, disesuaikan pada karakteristik dari PBK-BA yang
dikembangkan mahasiswa, kinerja problem-solving diartikan sebagai kemampuan
mahasiswa calon guru fisika untuk menggunakan knowledge yang dimilikinya dalam
memilih dan/atau memprediksi, secara deduktif, berbagai kemungkinan akibat ketika suatu
persoalan awal, yang memuat sebuah atau beberapa penyebab, diberikan, serta mampu
mengidentifikasi bagaimana sebuah atau beberapa penyebab tersebut dapat menghasilkan
suatu akibat yang terpilih atau terprediksi. Untuk menganalisis kemampuan tersebut di
atas, digunakan indikator berikut: (1) Kemampuan memilih dan/atau memprediksi berbagai
kemungkinan akibat yang dapat terjadi berkenaan dengan kondisi komponen penyebab
dalam soal; ditambah 6 indikator pada indikator berpikir analitik, yaitu: Understanding,
memahami ide atau gagasan dalam setiap soal atau persoalan; Analyzing, menganalisis
komponen-komponen yang terdapat dalam setiap soal atau persoalan; Differrentiating,
membedakan dan memilih penyebab-penyebab yang dapat menghasilkan suatu akibat
tertentu; Determining, dapat menentukan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum yang dapat
digunakan untuk mendukung dalam mengidentifikasi sebuah atau beberapa penyebab
sehingga menghasilkan suatu akibat tertentu; Applicating, menggunakan konsep, prinsip,
teori, dan/atau hukum yang diperlukan dalam mengidentifikasi penyebab-penyebab
sehingga menghasilkan suatu akibat tertentu; dan Identifying, mengidentifikasi kondisi
penyebab-penyebab sehingga dapat menghasilkan suatu akibat tertentu.

Berpikir Kausalitas dan Berpikir Analitik (PBK-BA)
Pengertian kausalitas

Terdapat dua pendekatan filosofi tentang teori penyebab (causation), yaitu: teori
difference-making dan teori proses causal. Teori difference-making memandu ide bahwa
cause (sebab) menciptakan suatu perbedaan terhadap akibatnya. Teori ini dapat diterapkan
dalam teori peluang dan teori counterfactual. Teori peluang mendefinisikan penyebab
dalam suku peluang kondisional. Dickinson & Shanks (1995) menyatakan bahwa teori ini
melakukan perbedaan dalam suku-suku ketaksamaan di antara peluang kondisional. Cause
harus menghasilkan atau minimal mengubah peluang terjadinya akibat, dan memiliki
ikatan yang jelas dengan teori pembelajaran kausal dan dengan pemakaian informasi
kontingensi (Gopnik & Schulz, 2007, p. 19).

Terori counterfactual menjelaskan difference-making dalam suku counterfactual.
Contoh sederhana: Bahwa C menyebabkan E jika dan hanya jika memenuhi dua hal
berikut: (a) Jika C terjadi, maka E akan terjadi; dan (b) Jika C tidak terjadi, maka E tidak
akan terjadi. David Lewis menyatakan bahwa dalam filosofi, counterfactual sering
dipahami sebagai relationship di antara dunia-dunia yang mungkin. Contoh: Untuk
peristiwa (a) di atas adalah benar jika dan hanya jika terdapat suatu dunia yang di
dalamnya memungkinkan C dan E terjadi, (ibid).

Prinsip-prinsip Kausalitas. Terdapat tiga prinsil kausalitas sebagaimana
dirangkum dari pendapat Lenzen (1954, p. 20-21) dan Hill )2011, p. 343-345), yaitu:
Prinsip kausalitas 1: Bahwa kausalitas adalah reproducible terhadap ruang dan waktu.
Prinsip ini menyatakan bahwa ruang dan waktu bukan penyebab yang efisien terhadap
fenomena. Contoh, jika sebuah percobaan fisika dilakukan di sebuah laboratorium, maka
akan diperoleh kesimpulan yang sama ketika percobaan tersebut dilakukan pada waktu
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atau di laboratorium berbeda itu, atau dilakukan pada waktu dan laboratorium yang
keduanya berbeda, (Lenzen, 1954, p. 20-21). Prinsip kausalitas 2: Prinsip umum sains,
yaitu bahwa kondisi awal yang sama akan dihasilkan oleh rangkaian/urutan fenomana yang
sama, (Lenzen, 1954, p. 21). Prinsip kausalitas 3: Bahwa sebuah peristiwa cause adalah
diperlukan oleh peristiwa effect, dan jika peristiwa-peristiwa tersebut terpisah oleh ruang
maka juga harus terpisah oleh waktu yang cukup bagi informasi yang diperlukan untuk
bergerak dari lokasi cause ke lokasi effect, (Hill, 2011, p. 343-345).
Kognisi Kausalitas

Intisari kausalitas adalah koneksi atara dua fenomena: fenomena pertama,
penyebab; fenomena lainnya, akibat. Dalam kausalitas dinamika penyebab yang sama
digantikan oleh akibat yang sama sedangkan dalam kausalitas statistika penyebab yang
sama diikuti oleh sebuah akibat yang terdistribusi. Secara histori, istilah kausalitas telah
diartikan sebagai kausalitas dinamika, atau regularitas, (Lenzen, 1954, p. 27).
Model Berpikir Kausalitas

Jika gagasan berpikir kausalitas dari Gopnik & Schulz (2007, p. 88-89), Meder
(2006, p. 31), serta Sloman dan Lagnado (2005 ) dalam Gopnik dan Schulz (2007, p. 92-
93) dirangkum dan dilakukan sedikit perubahan, maka terdapat 5 model berpikir kausalitas
yang terdiri dari 4 model berpikir kausalitas dasar ditambah 1 model gabungan sebagai
pengembangan dari keempat model dasar tersebut. Kelima model berpikir kausalitas
tersebut adalah: (1) Model Kausalitas Sederhana (MKS), (2) Model Kausalitas Divergen
(MKD), (3) Model Kausalitas Konvergen (MKK), dan (4) Model Kausalitas Rantai
(MKR), sedangkan model kelima, (5) Model Kausalitas Gabungan (MKG). Dalam bentuk
bagan, keempat model kausalitas dasar tersebut diperlihatkan dalam gambar 1 berikut:

Gambar 1 memperlihatkan bagan empat model kausal dasar, dengan lingkaran-
lingkaran menyatakan variabel peristiwa dan anak panah menandakan arah pengaruh
kausal: (a) model kausal sederhna (MKS), penyebab tungal X mempengaruhi akibat tungal
Y, (b) model kausal divergen (MKD), penyebab tunggal X mempengaruhi dua akibat Y, dan
Z atau lebih, (c) model kausal konvergen (MKK), dua penyebab X dan Y atau lebih secara
terpisah berpengaruh pada akibat bersama Z, dan (d) model kausal rantai (MKR), penyebab
awal X mempengaruhi peristiwa-antara Y yang mempengaruhi akibat akhir Z. Model
kelima adalah model kausal gabungan (MKG). Bagan MKG dapat merupakan kombinasi
dari bagan keempat model kausal, MKS, MKD, MKK, dan model kausal MKR.

Indikator berpikir kausalitas: Mahasiswa calon guru fisika mampu menguraikan
suatu persoalan atau situasi kedalam sebuah atau sejumlah komponen penyebab dan akibat
pendukungnya kedalam salah satu dari kelima model berpikir kausalitas di atas. Untuk
mendukung kamampuan di atas, berikut ini indikator yang perlu dimiliki oleh mahasiswa:
(1) Membedakan komponen penyebab tetap dan penyebab terkondisi; dan (2) Memprediksi
secara deduktif akibat-akibat yang berpeluang terjadi.

Gambar 1 Empat model kausal dasar, (didasarkan pada Gopnik & Schulz, (2007, p 88), Meder (2006 p.
31) setelah ditambah model kausal sederhana (MKS)).
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Pengertian Analitik
Semua berpikir didefinisikan oleh delapan elemen pembangunnya. Kapanpun

orang berpikir, berpikir untuk sebuah tujuan dalam sebuah titik pandang yang didasarkan
pada asumsi yang mendorong pada pemikiran dan konsekuensi. Konsep, ide dan teori
digunakan untuk interpretasi data, fakta, dan pengalaman agar dapat menjawab pertanyaan,
menyelesaikan persoalan, dan menguraikan isu. Maka berpikir berarti: (1) Membangkitkan
tujuan; (2) Mengajukan pertanyaan, (3) Menggunakan informasi, (4) Memerlukan konsep,
(5) Membuat simpulan, (6) Membuat asumsi, (7) Membangkitkan pengertian, dan (8)
Mewujudkan titik pandang. Setiap struktur ini memiliki pengertian untuk lainnya. Jika
tujuan diubah, akan mengubah pertanyaan dan persoalan. Jika pertanyaan dan persoalan
diubah, akan terdorong untuk mencari informasi baru. Jika terkumpul informasi baru…,
(Paul & Elder, 2003, p. 3). Delapan elemen berpikir tersebut dalam bentuk diagram
diperlihatkan dalam gambar 2.

Kemampuan berpikir analitik dalam taksonomi Bloom termasuk pada proses
berpikir tingkat tinggi, yaitu berada pada kategori C-4, Marzano dan Kendall (2008, p. 3).
Menurut Amer (2005, p. 5-6), berpikir analitik termasuk komponen dari berpikir sistemik
dan berpikir kritis. Beliau juga menyatakan bahwa berpikir analitik terkait erat dengan
berpikir kreatif, yaitu bahwa kedua proses berpikir tersebut bersifat saling melengkapi,
(Amer, 2005, p. 14).

Zschunke (2000, p. 2) menyatakan bahwa analitik atau analisis adalah suatu cara
berpikir dan bersifat mendasar dalam IPA. Analisis berarti: (1) Menyusun suatu
keseluruhan kedalam bagian-bagiannya (setiap masalah harus dibagi kedalam sebanyak
mungkin bagian yang diperlukan untuk penyelesaiannya); (2) Mendefinisikan jenis, sifat,
dan hubungan bagian-bagian tersebut; (3) Menjadi dukungan dari validitas aturan-aturan
logis; (4) Menyelidiki suatu persoalan kembali kedalam unsur-unsur, pertimbangan, gaya-
gaya yang mengendalikan, istilah-istilah dan prinsip-prinsip; (5) Mengarahkan pada
kelengkapan pernyataan (menghindari kehilangan tentang suatu hal); (6) Berpikir dimulai
dari yang sederhana ke kompleks; (7) Menerapkan kriteria pemilihan; (8) Mendefinisikan
target dan strategi; dan (9) Pembentukan hipotesis, hukum, standar dan aturan.

Ide dasar dalam teknik berpikir analitik adalah mendaftar sejumlah elemen,
membandingkannya, meranking, dan memilih yang paling bernilai, membuang sisanya.
Lihat gambar 3 berikut:

Gambar 2 Delapan elemen berpikir (Paul & Elder, (2003, p. 3 & 2006, p. 11),
Elder & Paul, (2007, p. 5))
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Indikator berpikir analitik: Jika gagasan berpikir analitik dari Paul & Elder
(2003, p. 15), Zschunke (2000, p. 2), Amer (2005, p. 1, 5-6, 9, & 14), Cohen (200, p. vii),
dan Hamilton (2001, p. 36-44) dirangkum serta dikaitkan dengan upaya meningkatkan
kemampuan berpikir kausalitas dan berpikir analitik dalam mendukung kemampuan
kinerja problem-solving, maka secara kualitatif ditentukan 6 indikator bagi mahasiswa
sedang mengembangkan berpikir analitik. Keenam indikator tersebut adalah:
1. Understanding, memahami ide atau gagasan dalam setiap soal atau persoalan;
2. Analyzing, mampu menganalisis komponen-komponen yang terdapat dalam setiap soal

atau persoalan;
3. Differrentiating, mampu membedakan dan memilih penyebab-penyebab yang dapat

menghasilkan suatu akibat tertentu;
4. Determining, dapat menentukan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum yang dapat

digunakan untuk mendukung dalam mengidentifikasi sebuah atau beberapa penyebab
sehingga menghasilkan suatu akibat tertentu;

5. Applicating, mampu menggunakan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum yang
diperlukan dalam mengidentifikasi penyebab-penyebab sehingga menghasilkan suatu
akibat tertentu; dan

6. Identifying, mampu mengidentifikasi kondisi penyebab-penyebab sehingga dapat
menghasilkan suatu akibat tertentu;

Hasil Implementasi PBK-BA
Pembahasan hasil kemampuan problem-solving (KPS)

Berdasarkan hasil analisis kinerja problem-solving mahasiswa calon guru pada awal (pre-
test) dan akhir pengembangan PBK-BA (post-test), pada umumnya terdapat peningkatan skor rata-
rata dan memiliki gain yang positip dan bertaraf sedang. Tabel 1 berikut memperihatkan hasil pre
& post-test dari kemampuan problem-solving (KPS) beserta nilai gain-nya untuk pokok bahasan
gerak.

Nilai rata-rata KPS
Pre-test 0.13
Post-test 0.51
Gain 0.44

Tabel 1. Deskripsi Nilai Rata-rata KPS dan gain-nya

Pada tabel 1 terlihat adanya peningkatan rata-rata KPS dari hasil pre-test dan post-test,
serta memiliki gain yang berkategori sedang. Meskipun demikian, rata-rata KPS pada hasil pre-test
masih tergolong rendah.

Jika ditinjau lebih ke dalam, kemampuan KPS sebenarnya merupakan rata-rata dari
kemampuan memilih dan/atau memprediksi akibat-akibat (KM) dan kemampuan mengidentifikasi
(kemampuan analitik) bagaimana penyebab-penyebab dalam soal tersebut dapat menghasilkan
suatu akibat tertentu (KA). Sebenarnya rendahnya KPS lebih diakibatkan kemampuan KA
mahasiswa yang rendah. Rata-rata kemampuan KM itu sendiri, pada akhir PBK-BA menunjukkan
kategori sedang. Deskripsi tersebut diperlihatkan dalam tabel 2 berikut:

Gambar 3 Analytical Thinking, (Amer, 2005, p. 9)
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KM KA KPS
Pre-test 0.23 0.07 0.13
Post-test 0.66 0.42 0.51
Gain 0.56 0.38 0.44

Tabel 2. Deskripsi Nilai Rata-rata hasil pre & post-test KM, KA, & KPS, serta gain-nya

Dalam tabel 2 di atas, peningkatan rata-rata kemampuan pada KM hingga mencapai 0,43
pada skala 1 atau 43 pada skala 100, sedangkan untuk KA dan KPS masing-masing mencapai 0,35
dan 0,38 pada skala 1 atau 35 dan 38 pada skala 100. Jadi peningkatan terbesar adalah untuk KM
atau kemampuan mahasiswa untuk mememilih atau memprediksi pernyataan yang benar terkait
dengan soal fisika yang diberikan. Untuk KA, walaupun peningkatan mencapai 35 pada skala 100
tetapi nilai rata-rata akhir adalah 42 pada skala 100 yang berarti masih sangat rendah.

Dalam bentuk diagram, nilai rata-rata terkait dengan tabel 1 dan  dapat dilihat dalam
gambar 4 dan 5 berikut:

Pembahasan angket
Terdapat 19 pernyataan yang dituangkan dalam angket mahasiswa berkenaan dengan

tanggapan mereka terhadap pengembangan berpikir kausalitas dan berpikir analitik (PBK-BA)
dalam perkuliahan. Angket dianalisis menggunakan skala Lingkert, yaitu diberi nilai 4 untuk
tanggapan SS (sangat setuju), 3 untuk tanggapan S (setuju), 2 untuk tanggapan KS (kurang setuju),
dan 0 untuk tanggapan STS (sangat tidak setuju). Sehingga 4 adalah nilai tertinggi pada sikap
sangat setuju terhadap pernyataan yang disajikan.
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Hasil analisis angket tanggapan PBK-BA pada 35 mahasiswa diperoleh hasil nilai rata-rata
seluruh angket sebesar 3,36. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua mahasiswa sangat setuju
terhadap pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam angket tersebut, dengan kata lain sambutan
mahasiswa sangat positip terhadap implementasi dari PBK-BA dalam perkuliahan. Skor rata-rata
setiap pernyataan adalah memiliki nilai tertendah, yaitu 3,09, untuk pernyataan nomor 14 dan
tertinggi adalah 3,61 yaitu untuk pernyataan nomor 18. Isi pernyataan 14 adalah bahwa PBK-BA
membuat mahsiswa tidak cepat puas terhadap keputusan yang sudah dibuat dalam penyelesaian
soal fisika, sedangkan pernyataan nomor 18 adalah menyatakan bahwa PBK-BA dapat
meningkatkan kreativitas dan proses berpikir mahasiswa. Data lengkap skor rata-rata setiap angket
dapat dilihat dalam gambar 8 berikut:

Berdasarkan gambar 8 di atas, sekurang-kurangnya terdapat empat angket yang memiliki
nilai rata-rata 3,50 ke atas, yaitu angket nomor 4, 8, 15, dan 18. Artinya, mayoritas mahasiswa
sangat setuju dengan isi dari pernyataan dalam angket tersebut.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi proses

berpikir kausalitas dan berpikir analitik (PBK-BA) pada pembelajaran gerak dapat meningkatkan
kemampuan Problem-solving (KPS) mahasiswa calon guru fisika. Namun demikian, khusus untuk
bagian kemampuan analitik (KA) nilai rata-rata akhir masih berkategori sangat rendah sehingga
perlu ditingkatkan upaya yang lebih efektif bagi mahasiswa dalam memberi argument terhadap
keputusan yang mereka ambil. Secara berurutan, dari besar ke kecil, nilai gain tertinggi diperoleh
pada KM, KPS, dan KA, yaitu masing-masing bernilai 0,56, 0,44, dan 0,38. Dari analisis angket
dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sangat setuju dan memberi tanggapan sangat positip jika
PBK-BA diimplementasikan dalam perkuliahan fisika. Hal ini ditunjukan oleh skor rata-rata
angket secara keseluruhan 3,36 dari skor maksimum 4,00 untuk tanggapan sangat setuju.
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seluruh angket sebesar 3,36. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua mahasiswa sangat setuju
terhadap pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam angket tersebut, dengan kata lain sambutan
mahasiswa sangat positip terhadap implementasi dari PBK-BA dalam perkuliahan. Skor rata-rata
setiap pernyataan adalah memiliki nilai tertendah, yaitu 3,09, untuk pernyataan nomor 14 dan
tertinggi adalah 3,61 yaitu untuk pernyataan nomor 18. Isi pernyataan 14 adalah bahwa PBK-BA
membuat mahsiswa tidak cepat puas terhadap keputusan yang sudah dibuat dalam penyelesaian
soal fisika, sedangkan pernyataan nomor 18 adalah menyatakan bahwa PBK-BA dapat
meningkatkan kreativitas dan proses berpikir mahasiswa. Data lengkap skor rata-rata setiap angket
dapat dilihat dalam gambar 8 berikut:

Berdasarkan gambar 8 di atas, sekurang-kurangnya terdapat empat angket yang memiliki
nilai rata-rata 3,50 ke atas, yaitu angket nomor 4, 8, 15, dan 18. Artinya, mayoritas mahasiswa
sangat setuju dengan isi dari pernyataan dalam angket tersebut.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi proses

berpikir kausalitas dan berpikir analitik (PBK-BA) pada pembelajaran gerak dapat meningkatkan
kemampuan Problem-solving (KPS) mahasiswa calon guru fisika. Namun demikian, khusus untuk
bagian kemampuan analitik (KA) nilai rata-rata akhir masih berkategori sangat rendah sehingga
perlu ditingkatkan upaya yang lebih efektif bagi mahasiswa dalam memberi argument terhadap
keputusan yang mereka ambil. Secara berurutan, dari besar ke kecil, nilai gain tertinggi diperoleh
pada KM, KPS, dan KA, yaitu masing-masing bernilai 0,56, 0,44, dan 0,38. Dari analisis angket
dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sangat setuju dan memberi tanggapan sangat positip jika
PBK-BA diimplementasikan dalam perkuliahan fisika. Hal ini ditunjukan oleh skor rata-rata
angket secara keseluruhan 3,36 dari skor maksimum 4,00 untuk tanggapan sangat setuju.
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