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RINGKASAN

Tujuan jangka panjang: Penelitian ini dalam jangka panjang bertujuan
membangun model pembelajaran berbasis Proses Berpikir Kausalitas dan Analitik
(Model Pembelajaran Kausalitik) yang dapat dipedomani untuk pengembangan
pembelajaran fisika dan bidang ilmu lainnya baik pada jenjang pendidikan tinggi
maupun pendidikan menengah dan dasar, serta pendidikan pra-sekolah lengkap
dengan buku panduannya, serta buku-buku pembelajaran dengan pendekatan
berpikir kausalitik yang menjadi buku utama pegangan dosen dan mahasiswanya
atau guru dan siswanya dalam mengimplementasikan model pembelajaran ini.
Target khusus yang ingin dicapai: Akhir dari tiga tahun pelaksanaan penelitian
ini ditargetkan menghasilkan sebuah model pembelajaran kausalitik, buku teks
model pembelajaran kausalitik, buku teks pendekatan berpikir kausalitik, serta
buku ajar dengan pendekatan berpikir kausalitik untuk perkuliahan Fisika Dasar I
yang dilengkapi dengan Kumpulan Tugas Pendahuluan (TP) dan Lembar Kerja
Mahasiswa (LKM). Metode pencapaian target, Tahun pertama Sudah
dihasilkan: Sebelas set Tugas Pendahuluan (TP), 24 Lembar Kerja Mahasiswa
(LKM) ber-scaffolding berbasis fenomena multi-akibat dan multi-penyebab untuk
model hipotetik pembelajaran kausalitik, serta satu set draf buku ajar Fisika Dasar
I dengan Pendekatan Berpikir Kausalitik (buku pegangan Dosen dan Mahasiswa).
Tahun kedua: Dihasilkan model baku pembelajaran kausalitik yang efektif dan
efisien dalam meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa
calon guru fisika dan Buku Ajar Fisika Dasar I dengan pendekatan berpikir
kausalitik, serta publikasi ilmiah melalui jurnal internasional terindeks scopus
dan/atau prosiding konferensi dan/atau seminar internasional. Dua luaran pertama
merupakan penyempurnaan dari model pembelajaran hipotetik dan draf Buku Ajar
yang dihasilkan dalam tahun pertama. Penyempurnaan didasarkan pada uji-coba
skala luas di dua Perguruan Tinggi yang mencakup seluruh materi dalam
perkuliahan Fisika Dasar I. Tahun ketiga: Dihasilkan dua buku teks, yaitu buku
model pembelajaran kausalitik dan Buku Fisika dengan Pendekatan Berpikir
Kaualitik, serta publikasi ilmiah melalui jurnal internasional terindeks scopus.
Manfaat penelitian bagi pemangku kepentingan/stakeholders: Bagi lembaga
pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) model baku pembelajaran kausalitik
dapat dipedomani untuk dikembangkan lebih lanjut pada bidang ilmu fisika
maupun bidang ilmu lainnya dan pada jenjang pendidikan yang berbeda, bagi para
dosen maupun guru fisika, model pembelajaran ini dapat diimpelementasikan
dalam proses perkuliahan atau pembelajaran, bagi mahasiswa dan siswa pada
tingkat sekolah implentasi model pembelajaran ini akan memfasilitasi
pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi berpikir analisis,
sintesis, kreatif, kritis sehingga kemampuan bernalarnya dimungkinkan
berkembang secara optimal.

Kata kunci: Model pembelajaran kausalitik, Tugas Pendahuluan (TP), Lembar
Kerja Mahasiswa (LKM), buku ajar Fisika Dasar I, dan buku teks.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokhmat (2013) menunjukkan bahwa Proses Berpikir Kausalitik

(Kausalitas dan Analitik) atau PBK dengan pola standar mampu meningkatkan

Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa calon guru fisika pada

pokok bahasan gerak, hukum Newton tentang gerak, kerja dan energi, momentum

linear, gravitasi, termodinamika, dan kesetimbangan benda tegar. KPM tersebut

meliputi kemampuan pemahaman (understanding), pemilihan (selecting),

pembedaan (differentiating), penentuan (determining), penerapan (applying).

Temuan di atas sejalan dengan rangkuman pendapat para ahli fisika, seperti Paul

& Elder (2003: 3), Amer (2005: 1-17), Zschunke (2000: 2), Cohen (2000: vii),

Parselle (tanpa tahun), dan Hamilton (2001: 36-44), yaitu pengembangan proses

berpikir kausalitik (PBK) memfasilitasi peningkatan kemampuan pemecahan

masalah (KPM).

Penelitian di atas menghasilkan model hipotetik PBK untuk meningkatkan

KPM mahasiswa calon guru secara efektif dan efisien. Model hipotetik ini

didasarkan pada hasil analisis skala sikap sebagai respon dari mahasiswa dan

dosen dan pada hasil wawancara, serta hasil good practices mahasiswa tertentu

yang menunjukkan peningkatan KPM sangat signifikan setelah mengembangkan

PBK.

Rokhmat (2013) menemukan bahwa Proses Berpikir Kausalitik (PBK)

dengan pola standar memiliki keterbatasan-keterbatasan, seperti: (1) Waktu

pembelajaran relatif lebih lama; (2) Fenomena yang digunakan lebih kompleks;

(3) Dosen tidak memiliki waktu untuk menjelaskan  materi fisika; serta (4) Waktu

pembelajaran cenderung habis digunakan untuk mendalami materi. Selain itu,

terdapat keterbatasan lainnya yang meliputi penyiapan instrumen dan strategi

pelaksanaannya. Keterbatasan tersebut mencakup: (1) Pola PBK yang disusun

masih terlalu umum; (2) Tidak ada tugas pra-tatap muka; (3) Fenomena fisika

tidak sisusun secara berjenjang dari sederhana hingga  kompleks; dan (4)

Kelompok diskusi bersifat homogen.
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Selanjutnya, Rokhmat (2013) merekomendasikan tindakan-tindakan untuk

mengatasi keterbatasan tersebut, seperti: 1) Memberikan tugas pendahuluan (TP)

agar mahasiswa melakukan pendalaman materi untuk membekali pengetahuan

(knowledge) yang memadai sebelum mengembangkan PBK; 2) Meningkatkan

kinerja PBK, antara lain, meminta mahasiswa mengulang pengembangan PBK

sebagai tugas rumah; 3) Menggunakan pola PBK ber-scaffolding dan menyusun

fenomena dari yang sederhana hingga yang kompleks; 4) Mahasiswa

dikelompokkan secara heterogen, mencampur mahasiswa dari berbagai kelompok

(bawah, tengah, dan atas).

Kaitan penelitian ini dengan pengembangan kurikulum 2013.

Fenomena yang dikembangkan dalam pembelajaran dengan Proses

Berpikir Kausalitik (Kausalitas dan Analitik) atau PBK secara umum bersifat

multi-akibat dan/atau multi-penyebab walaupun ada pula yang mono-akibat atau

mono penyebab. Dalam menyelesaikan fenomena multi-akibat, dikondisikan satu

atau lebih elemen penyebabnya bersifat variabel. Pada saat mengembangkan PBK,

pembelajar diharapkan memprediksi akibat yang berpeluang terjadi kemudian

mengidentifikasi bagaimana kondisi-kondisi setiap elemen penyebab agar

menghasilkan setiap akibat terprediksi tersebut.

Proses memprediksi berbagai kemungkinan akibat yang dapat terjadi dan

menentukan elemen-elemen dalam fenomena yang merupakan penyebab atau

dalam bahasa statistik sebagai variabel bebas yang merupakan faktor dari akibat

tertentu, serta proses identifikasi kondisi penyebab-penyebab tersebut

memerlukan kemampuan berpikir kreatif, analitik, sintesis, dan berpikir kritis.

Keempat kemampuan berpikir tersebut termasuk dalam kemampuan berpikir

tingkat tinggi. Sebagian ciri berpikir tingkat tinggi adalah pengembangan proses

bernalar dalam pembelajarannya. Kemampuan menalar dan berpikir kreatif

termasuk proses berpikir yang sangat ditekankan untuk dikembangkan dalam

proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 bukan hanya pada Pendidikan

Tinggi, tetapi juga Pendidikan Menengah dan Dasar (Mendikbud, 2012).
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1.2 Perumusan Masalah

Berkenaan dengan judul penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah

bagaimana model pembelajaran kausalitik harus dikembangkan untuk

memfasilitasi mahasiswa calon guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam

memecahkan masalah melalui Proses Berpikir Kausalitik (PBK). Selanjutnya,

dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah model pembelajaran

kausalitik yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah mahasiswa calon guru? Dan 2) Bagaimana menyusun buku pembelajaran

fisika dengan pendekatan berpikir kausalitik untuk perkuliahan Fisika Dasar?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembelajaran kausalitik

yang efektif dan efisien dalam meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah

(KPM) mahasiswa calon guru dan menyusun buku ajar dan buku teks fisika dasar

dengan pendekatan berpikir kausalitik untuk perkuliahan Fisika Dasar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini dikelompokkan dalam menjadi dua,

manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis secara khusu dapat dibagi kedalam

tiga, yaitu bagi peneliti, lembaga, dan pengguna. Sementara, manfaat teoritis

diorientasikan untuk pengembangan ilmu pendidikan. Secara terperinci, manfaat-

manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti : Penelitian ini sebagai wadah pengembangan ilmu pendidikan

fisika, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan

pendidikan fisika pada tingkat pendidikan tinggi.

b. Bagi lembaga pendidikan: Model pembelajaran kausalitik menjadi model

alternatif pengembangan pembelajaran selain model

pembelajaran lain yang sudah ada sebelumnya.

c. Bagi pengguna : Model pembelajaran ini dapat diimplementasikan dalam

pembelajaran fisika atau disiplin ilmu lainnya baik pada
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jenjang perguruan tinggi maupun pendidikan menengah dan

dasar.

d. Bagi dunia ilmu pendidikan: Penelitian ini menjadi bagian dari pengembanan

ilmu pendidikan, khususnya pada disiplin ilmu pendidikan

fisika di tingkat perguruan tinggi.

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Luaran setiap tahun pelaksanaan penelitian yang ditargetkan adalah

sebagai berikut:

a. Tahun pertama : Sudah dihasilkan instrumen pembelajaran Fisika Dasar I

berupa sebelas set tugas pendahuluan dan 24 Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM) ber-scaffolding berbasis fenomena multi-akibat

dan multi-penyebab untuk Model hipotetik pembelajaran berbasis

PBK hasil temuan penelitian doktoral penulis, serta draf Buku Ajar

Fisika Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik dan publikasi

ilmiah melalui oral pada konferensi internasional pada bidang ilmu

matematika, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.

b. Tahun kedua : Sudah dihasilkan, model pembelajaran kausalitik yang

efektif dan efisien dalam meningkatkan KPM mahasiswa calon guru

fisika dan Buku Fisika Dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik

bagian pertama. Dua luaran ini didasarkan penyempurnaan model

hipotetik yang digunakan dalam tahun pertama setelah melalui uji-

coba skala luas di dua di Mataram, sebuah perguruan tinggi swasta

dan sebuah lagi perguruan tinggi negeri pada pokok bahasan gerak

satu dimensi, gerak dua dimensi, dan pada pokok bahasan hukum

Newton tentang gerak dalam perkuliah Fisika Dasar I, serta publikasi

ilmiah melalui American Institute of Physics (AIP) Conference

Prosiding sebagai publikasi internasional terindeks scopus yang saat

ini sudah accepted dan sudah dilakukan penandatangan lisence of

agreement. Selain itu, publikasi juga sudah dilakukan melalui

konferensi internasional, ICTTE 2016 di Solo dan artikelnya masih
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dalam tahap review untuk penentuan penerbitan dalam jurnal

internasional terindeks scopus di negara Malaysia.

c. Tahun ketiga : Direncanakan dihasilkan dua buku teks yang meliputi

buku model pembelajaran kausalitik dan Buku Fisika Dasar dengan

pendekatan berpikir kausalitik, serta publikasi ilmiah melalui jurnal

internasional terindeks scopus dan/atau konferensi internasional.

Produk yang dapat langsung dimanfaatkan: Hasil penelitian setiap

tahun dapat digunakan secara langsung, yaitu:

1. Hasil tahun pertama: Sebelas set tugas pendahuluan dan 24 Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM) ber-scaffolding sudah digunakan dalam perkuliahan

Fisika Dasar I tahun perkuliahan 2015-2016. Sedangkan draf Buku Ajar Fisika

Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik baru dapat digunakan pada

tahun perkuliahan 2016-2017.

2. Hasil tahun kedua: Model pembelajaran kausalitik dan Buku Fisika Dasar

dengan pendekatan berpikir kausalitik bagian pertama (siap dicetak dalam

jumlah banyak) dapat langsung digunakan dalam perkuliahan Fisika Dasar I.

Model pembelajaran kausalitik (masih dikembangkan landasan filosofinya

sebelum dipublikasi secara internasional) dapat pula digunakan sebagai

pedoman pengembangan berpikir kausalitik pada bidang ilmu lainnya, serta

pada jenjang pendidikan yang lebih rendah, seperti menengah, dasar, dan pra-

sekolah, dan

3. Hasil tahun ketiga: Dua luaran tahun ketiga, buku teks untuk model

pembelajaran kausalitik dan Buku Fisika Dasar dengan pendekatan berpikir

kausalitik bagian pertama dapat langsung digunakan dalam perkuliahan Fisika

Dasar I. Selain itu, sama dengan pada tahun kedua, dua luaran ini dapat

digunakan sebagai inspriratif pengembangan berpikir kausalitik pada bidang

ilmu lainnya, serta pada jenjang pendidikan yang lebih rendah, seperti

menengah, dasar, dan pra-sekolah.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of the Art

Model berpikir kausalitas: Pemikiran berpikir kausalitas sebagaimana

dikemukakan oleh Gopnik & Schulz (2007: 88-89, 92-93) dan Meder (2006: 31)

dapat dirangkum menjadi enam model berpikir kausalitas. Keenam model tersebut

terdiri dari empat model dasar dan dua model gabungan yang disintesis dari

keempat model dasar tersebut. Keenam 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 dua model lainnya, (5) Model Kausalitas Gabungan Sederhana

(MKGS) dan (6) Model Kausalitas Gabungan Rantai (MKGR) Dalam bentuk

bagan, keempat model kausalitas dasar (model kausal dasar) dan dua model

kausalitas gabungan (model kausal gabungan) tersebut diperlihatkan dalam

Gambar (2.1) dan Gambar (2.2).

Gambar 2.1. Satu Model Kausal Sederhana (MKS) (Rokhmat, 2013) dan Tiga
Model Kausal Dasar (Gopnik & Schulz, 2007: 88; Meder, 2006: 31).

(a) (d)
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(b)
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Gambar 2.1 menunjukkan bagan empat model kausal dasar. Lingkaran-

lingkaran menyatakan variabel peristiwa sedang anak panah menyatakan arah

kausal: (a) model kausal sederhana (MKS), sebuah penyebab X mempengaruhi

sebuah akibat Y, (b) model kausal divergen (MKD), sebuah penyebab X

mempengaruhi akibat Y dan Z atau lebih, (c) model kausal konvergen (MKK),

penyebab X dan Y atau lebih secara terpisah berpengaruh pada sebuah akibat

bersama Z, dan (d) model kausal rantai (MKR), sebuah penyebab awal X

mempengaruhi sebuah peristiwa-antara Y yang mempengaruhi sebuah akibat akhir

Z.

Gambar 2.2 menunjukkan dua bagan model kausal gabungan. Lingkaran-

lingkaran menunjukkan variabel peristiwa sedang anak panah menyatakan arah

kausal: (a) Model Kausal Gabungan Sederhana (MKGS), penyebab X1 dan X2 atau

lebih secara terpisah mempengaruhi akibat Y1 dan Y2 atau lebih, (b) Model Kausal

Gabungan Rantai (MKGR), dua penyebab X1 dan X2 atau lebih secara terpisah

mempengaruhi akibat-antara Y1 dan Y2 atau lebih yang mempengaruhi akibat-

antara lainnya Z1 dan Z2 atau labih, dan seterusnya hingga mempengaruhi akibat

akhir F1 dan F2 atau lebih.

Indikator berpikir kausalitas: Pembelajar mampu menguraikan suatu

fenomena atau situasi kedalam sebuah atau sejumlah komponen penyebab dan

akibat pendukungnya kedalam salah satu dari keenam model kausal pada Gambar

(2.1) dan Gambar (2.2) di atas. Untuk mendukung kamampuan tersebut, berikut

ini indikator yang perlu dimiliki oleh pembelajar: (1) Memprediksi komponen

penyebab dalam setiap fenomena; dan (2) Menentukan secara deduktif akibat-

akibat yang berpeluang terjadi didasarkan pada penyebab pada butir (1)

Berpikir analitik: Berpikir analitik berkembang ketika pembelajar

menentukan sejumlah penyebab dan akibat dari suatu fenomena. Selanjutnua,

untuk menguraikan suatu fenomena kedalam komponen penyebab dan akibat

diperlukan pemahaman ide kunci atau gagasan utama dan tujuan dari fenomena

tersebut, serta memerlukan pertimbangan dan kemampuan menganalisis

perbedaan setiap komponen penyebab tersebut. Pemahaman ide, pertimbangan,
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dan kemampuan menganalisis perbedaan adalah termasuk bagian pengertian

berpikir analitik sebagaimana dikemukakan oleh Paul & Elder (2003: 3), Amer

(2005: 1-17), Zschunke (2000: 2), Cohen (2000: vii), Parselle (tanpa tahun), dan

Hamilton (2001: 36-44). Dengan demikian, kemampuan berpikir analitik berperan

penting terhadap kemampuan berpikir kausalitas.

Kemampuan pemecahan masalah: Enam komponen kemampuan

pemecahan masalah (KPM) sebagaimana dikemukakan Rokhmat (2013) meliputi:

(1) pemahaman (understanding), (2) pemilihan (selecting), (3) pembedaan

(differentiating), (4) penentuan (determining), (5) penerapan (applying), dan (6)

pengidentifikasian (identifying). Sementara, pemecahan masalah diartikan atau

dimaknai sebagai kemampuan pembelajar untuk menggunakan knowledge yang

dimilikinya dalam memilih dan/atau memprediksi, secara deduktif, berbagai

kemungkinan akibat dari suatu fenomena yang memuat sebuah atau beberapa

penyebab, serta mampu mengidentifikasi bagaimana sebuah atau beberapa

penyebab tersebut dapat menghasilkan suatu akibat yang terpilih atau terprediksi.

2.2 Studi Pendahuluan

Model hipotetik pembelajaran kausalitik: Penelitian ini dilandasi oleh

hasil studi pendahuluan melalui penelitian pendahuluan yang berfokus pada

pemotretan Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa calon guru fisika

melalui pengembangan Proses Berpikir Kausalitik (Kausalitas dan Analitik (PBK)

berpola standar (Rokhmat, 2013). Hasil penelitian pendahuluan ini berupa prinsip-

prinsip PBK dan model hipotetik pembelajaran berbasis PBK.

Kaitan studi pendahuluan dengan proposal yang diajukan: Prinsip-

prinsip proses berpikir kausalitik (kausalitas dan analitik) atau (PBK) dan model

hipotetik pembelajaran kausalitik menjadi referensi dalam penelitian yang

diusulkan. Pada tahun pertama penelitian ini dilakukan uji-coba terbatas model

hipotetik pembelajaran tersebut sehingga dihasilkan draf model pembelajaran

yang telah direvisi. Selanjutnya pada tahun kedua dilakukan uji-coba skala luas

sehingga diperoleh model pembelajaran kausalitik yang efektif dan efisien dalam

meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa calon guru.
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Namun demikian, model pembelajaran kausalitik ini masih memerlukan landasan

filosofi pendukung yang lebih kuat sebelum dipublikasikan secara luas. Penelitian

tahun ketiga, disusun buku teks model pembelajaran kausalitik dan buku teks

Fisika Dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik untuk mendukung

penyelenggaraan perkuliahan Fisika Dasar I. Dalam penelitian, dilakukan

pengkajian landasan filosofis sebagai penguat dari model pembelajaran kausalitik.

2.3 Peta Jalan Penelitian

Gagasan awal penelitian ini muncul pada tahun 2009, yaitu muncul

pemikiran untuk mengembangakan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi

pengembangan kemampuan berpikir kauslitas bagi pembelajar, pada saat itu

sebagai pembelajar adalah mahasiswa program studi pendidikan Fisika. Gagasan

ini diwujudkan pada tahun 2010 hingga 2013 melalui pengembangan instrumen

berpikir kausalitas dan analisik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan

masalah pembelajar. Pada penelitian dengan skema strategis nasional (2015 s.d.

2017) dikembangkan model pembelajaran kausalitik dan didampingi dengan

luaran-luaran penelitian lainnya, seperti buku Fisika Dasar dengan pendekatan

berpikir kausalitik, serta buku teks model pembelajaran kausalitik (Gambar 2.3).

Pengemb.
Sekolah Model
Pemb Kauslitik
pd Pend Mngh

& Dasar

Model Pembel.
Kausalitik pd Pend

Mngh & DasarModel
Pembelajaran
Kausalitik pd
Jenjang PT

Model Instrumen
Pembel. Kausalitik

pada Penddkn
Mngh Atas

Model Hipotetik
PBK Jenjang

PT

Ide PBK

Strategis Nasional
2015-2017

Penelitian Fundamental

Penel Berbasis Kompetensi
Penelitian Unggulan
Strategis Nasional

2018-2020

2020-2022

2009
Studi Awal

2017-20192010-2013
Disertasi

Gambar 2.3 Peta jalan
penelitian
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Tahap lanjutan dari penelitian berskema Strategis Nasional ini meliputi

pengembangan dan implementasi model pembelajaran kausalitik pada jenjang

pendidikan menengah dan dasar. Tahap lanjutan pertama, direncanakan

dilaksanakan tahun 2017 s.d. 2019 melalui penelitian fundamental dengan fokus

penelitian (tahun pertama hingga ketiga) pengembangan instrumen pembelajaran

kausalitik pada jenjang pendidikan menengah atas hingga pengembangan buku

fisika dengan pendekatan berpikir kausalitik untuk jenjang sekolah ini, lanjutan

kedua tahun 2018 s.d. 2020 melalui penelitian berbasis kompetensi dengan sub

fokus penelitian masing-masing (tahun pertama hingga ketiga) pengembangan

model pembelajaran kausalitik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan

pendidikan dasar. Tahap lanjutan ketiga, direncanakan dilaksanakan tahun 2020

s.d. 2022 dengan sub fokus penelitian masing-masing (tahun pertama hingga

ketiga) mengembangkan sekolah model implementasi pembelajaran kausalitik

pada jenjang pendidikan menengah atas, jenjang pendidikan menengah pertama,

dan pada jenjang pendidikan dasar (Gambar 2.3).

Pelaksanaan penelitian dalam setiap skema, Hibah Strategis Nasional,

Penelitian Fundamental, Penelitian Berbasis Kompetensi, dan Penetilian

Unggulan Strategis Nasional didukung oleh kegiatan-kegiatan penelitian

mahasiswa, khususnya mahasiswa strata S-1 karena hingga saat ini program studi

magister pendidikan fisika masih pada tahap persiapan usulan pembukaan. Setiap

tahun terdapat sekitar enam mahasiswa yang mendukung pelaksanaan penelitian

ini.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembelajaran fisika

berbasis Proses Berpikir Kausalitik (PBK) efektif dan efisien dalam meningkatkan

Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa calon guru fisika dan

menyusun buku ajar fisika berbasis PBK dengan pendekatan fenomena multi-

akibat dan multi-penyebab untuk perkuliahan Fisika Dasar I, serta buku model

pembelajaran kausalitik dan buku pendekatan berpikir kausalitik.

3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi kedalam empat, yaitu bagi peneliti,

lembaga, pengguna, dan dunia ilmu pendidikan pada umumnya. Masing manfaat

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

e. Bagi peneliti : Penelitian ini menjadi wadah pengembangan ilmu pendidikan

fisika dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan fisika

pada umumnya, serta ilmu pendidikan pada umumnya.

f. Bagi lembaga pendidikan: Model pembelajaran fisika berbasis PBK menjadi

model alternatif pengembangan pembelajaran selain model

pembelajaran lain yang sudah ada sebelumnya.

g. Bagi pengguna : Model pembelajaran ini dapat diimplementasikan dalam

pembelajaran fisika atau disiplin ilmu lainnya baik pada

jenjang perguruan tinggi maupun pendidikan menengah dan

dasar.

h. Bagi dunia ilmu pendidikan: Penelitian ini sebagai bagian pengembanan ilmu

pendidikan, khususnya dalam bidang studi fisika di tingkat

perguruan tinggi.

3.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Luaran setiap tahun pelaksanaan penelitian yang ditargetkan adalah

sebagai berikut:
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d. Tahun pertama : Sudah dihasilkan instrumen pembelajaran Fisika Dasar I

berupa sebelas set tugas pendahuluan dan 24 Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM) ber-scaffolding berbasis fenomena multi-akibat

dan multi-penyebab untuk Model hipotetik pembelajaran berbasis

PBK hasil temuan penelitian doktoral penulis, serta draf Buku Ajar

Fisika Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik dan publikasi

ilmiah melalui oral pada konferensi internasional pada bidang ilmu

matematika, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.

e. Tahun kedua : Sudah dihasilkan dua luaran pokok, model baku

pembelajaran kausalitik yang efektif dan efisien dalam

meningkatkan KPM mahasiswa calon guru fisika dan Buku Ajar

Fisika Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik.Dua luaran ini

didasarkan penyempurnaan model hipotetik yang digunakan dalam

tahun pertama setelah melalui uji-coba skala luas di dua Perguruan

Tinggi dan mencakup seluruh materi dalam perkuliahan Fisika Dasar

I, serta publikasi ilmiah melalui jurnal internasional terindeks skopus

dan/atau konferensi internasional, dan

f. Tahun ketiga : Dihasilkan dua buku teks yang meliputi buku model

pembelajaran kausalitik dan Buku Fisika dengan pendekatan berpikir

kausalitik, serta publikasi ilmiah melalui jurnal internasional

terindeks scopus dan/atau konferensi internasional.

3.4 Produk yang dapat langsung dimanfaatkan

Hasil penelitian setiap tahun dapat digunakan secara langsung, yaitu:

4. Hasil tahun pertama: Sebelas set tugas pendahuluan dan 24 Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM) ber-scaffolding sudah digunakan sejak perkuliahan Fisika

Dasar I pada tahun akademik 2015-2016. Sedangkan draf Buku Ajar Fisika

Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik baru dapat digunakan pada

tahun perkuliahan 2017-2018.
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5. Hasil tahun kedua: Model baku pembelajaran kausalitik dan Buku Ajar Fisika

Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik dapat langsung digunakan

dalam perkuliahan Fisika Dasar I. Khusus model pembelajaran kausalitik

dapat pula digunakan sebagai pedoman pengembangan berpikir kausalitik

pada bidang ilmu lainnya, serta pada jenjang pendidikan yang lebih rendah,

seperti menengah, dasar, dan pra-sekolah, dan

6. Hasil tahun ketiga: Dua luaran tahun kedua, buku model pembelajaran

kausalitik dan Buku Ajar Fisika Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik

dapat langsung digunakan dalam perkuliahan Fisika Dasar I. Selain itu, sama

dengan pada tahun kedua, dua luaran ini dapat digunakan sebagai inspriratif

pengembangan berpikir kausalitik pada bidang ilmu lainnya, serta pada

jenjang pendidikan yang lebih rendah, seperti menengah, dasar, dan pra-

sekolah.

Cara penerapan: 1) Model Pembelajaran Kausalitik dijadikan acuan dalam

mengembangkan pembelajaran suatu pokok bahasan pada disiplin ilmu dan/atau

jenjang pendidikan tertentu, 2) Buku Ajar Fisika Dasar I dapat digunakan sebagai

buku pegangan mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan terkait.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian tahun I dan II dilakukan dengan metoda campuran (mixed

method) yaitu menggunakan model modifikasi dari Embedded Design, (Creswell

& Clark, 2007: 68-71). Model yang dipilih adalah embedded experimental dengan

pendekatan two-phase. Metode ini terdiri atas dua proses pokok yang terdiri atas:

1. Proses kuantitatif disertai dengan proses kualitatif yang embedded di dalamnya;

dan 2. Proses interpretasi didasarkan pada hasil proses (1). Sedangkan tahun III

dilakukan penyusunan buku teks untuk model pembelajaran kausalitik dan buku

fisika dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik bagian pertama. Dalam bentuk

bagan, metode penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar (3.1).

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada mahasiswa jenjang S-1 program studi

pendidikan Fisika di dua lokasi, yaitu di kampus Universitas Mataram dan IKIP

Mataram. Untuk tahun I, sudah dikembangkan sebelas set Tugas Pendahuluan

(TP) dan 24 Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), serta draf sepanang Buku Ajar

Fisika Dasar I dengan Pendekatan Berpikir Kausalitik (buku pegangan Dosen dan

Mahasiswa). Pengembangan ini dilakukan di Fakultas FKIP Universitas Mataram.

Pada tahun II, telah dilakukan uji-coba skala luas pada mahasiswa jenjang S-1

program studi pendidikan Fisika di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)

Mataram dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. Pada tahun III,

penelitian dilakukan di dua perguruan tinggi di atas dengan kegiatan penyusunan

dua buku teks, yaitu buku model pembelajaran kausalitik dan fisika dasar dengan

pendekatan berpikir kausalitik bagian pertama untuk pendukung penyelenggaraan

perkuliahan Fisika Dasar I.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif Kemampuan Pemecahan Masalah (PKM) awal dan akhir

diambil melalui Pre-test dan Post-test. Data kualitatif berkenaan dengan prilaku
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pembelajar saat melakukan pengembangan Proses Berpikir Kausalitik (PBK) dan

diambil melalui observasi sedangkan berkenaan dengan tanggapan mahasiswa

terhadap pengembanan PBK diambil melalui pengisian skala sikap dan kegiatan

wawancara.

ValidasiAnalisis
Materi

Pengembangan
11 set TP dan 24

set LKM

Gambar 4.1 Tahapan Penelitian dengan Model Modifikasi dari Embedded
Experimental Two-Phase (Creswell & Clark, 2007: 68)
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4.4 Analisis Data

Data kualitatif diolah secara deskriptif sedangkan data kuantitatif diolah

menggunakan skor gain ternormalisasi (N-gain) untuk hasil pre-test dan post-test,

serta menggunakan statistik non parametrik uji-t dua ujung oleh Wilcoxon untuk

menguji apakah PBK tersebut berpengaruh terhadap peningkatan Kemampuan

Pemecahan Masalah (KPM) dan apakah ada perbedaan N-gain KPM antara

mahasiswa kelompok bawah dan kelompok atas.

Untuk memperoleh N-gain digunakan rumus berikut:

N-gain = (Hake, 2007: 24)

Hake (1999) mengklasifikasikan skor N-gain sebagai berikut: (1) Tinggi untuk N-

gain ≥ 0,7; (2) Sedang untuk 0,3 < N-gain < 0,7; dan (3) Rendah untuk N-gain ≤

0,3.

Data skala sikap dikonfersi menjadi data kuantitatif menggunakan skala

Likert yang dikembangkan oleh Riduwan & Kuncoro E. A. (2011: 20-22), serta

Suharaputra U. (2012: 82-84). Sikap terhadap pernyataan positif dan negatif

diklasifikasikan menggunakan skala Likert, yaitu sikap sangat setuju (SS), setuju

(S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) masing-masing

diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk pernyataan positif dan diberi skor 1, 2, 3, 4, dan

5 untuk pernyataan negatif. Kemudian, dilakukan persentase terhadap masing-

masing angket. Skala sikap bagian ketiga, dianalisis secara kualitatif dengan

melakukan pengelompokan sikap berdasarkan isi. Interpretasi dari persentase

setiap skala sikap menggunakan kategori sebagai berikut: Angka 0% – 20% =

Sangat lemah; Angka 21% – 40% = Lemah; Angka 41% – 60% = Cukup; Angka

61% – 80% = Kuat; dan Angka 81% – 100% = Sangat kuat, (Riduwan &

Kuncoro, 2011: 20-22).

Kemampuan pemecahan masalah (KPM) dikelompokkan kedalam

kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kategori ini merujuk pada

ekivalensi skor dan predikat penilaian yang menjadi pedoman penyelenggaraan

pendidikan di FKIP Universitas Mataram. Ekivalensi tersebut adalah: Skor 80

hingga 100 berpredikat sangat baik; Skor 66 hingga 79 berpredikat baik; Skor 56
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hingga 65 berpredikat cukup; Skor 46 hingga 55 berpredikat kurang; dan Skor 0

hingga 45 berpredikat sangat kurang, (FKIP Unram, 2011). Selanjutnya skor

dengan predikat baik dan sangat baik dikategorikan tinggi, skor dengan predikat

cukup dikategorikan sedang, dan skor dengan predikat kurang dan sangat kurang

dikategorikan rendah. Jadi kategori kemampauan pemecahan masalah (KPM)

adalah tinggi untuk skor (dalam persen) 66% hingga 100%, sedang untuk skor

56% hingga 65%, dan rendah untuk skor 0% hingga 55%.

4.5 Luaran Per-Tahun

Tahun I: Sudah dikembangkan sebelas set Tugas Pendahuluan (TP) dan 24

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ber-scaffolding berbasis fenomena mono dan

multi-akibat serta mono dan multi-penyebab untuk draf model pembelajaran

kausalitik, serta draf model pembelajaran kausalitik, sepasang draf Buku Ajar

Fisika Dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik bagian pertama (buku Dosen

dan Mahasiswa), dan publikasi ilmiah (prosiding konferensi internasional). Tahun

II: Sudah dikembangkan model pembelajaran kausalitik, buku fisika dasar dengan

pendekatan berpikir kausalitik tahun pertama (buku Dosen dan Mahasiswa), dan

publikasi ilmiah (sudah accepted dan sudah ditandatangani lisence agreement)

pada American Institute of Physics (AIP) Conference Prosiding yang terindeks

scopus dan ber-H-index 37 dan berkualifikasi Q3, serta melalui konferensi

internasional ICTTE 2016 di Solo, Indonesia dan posisi naskah menunggu untuk

diterbitkan pada jurnal internasional terindeks scopus di negara Malaysia. Tahun

III: Direncanakan dikembangkan dua buku teks, yaitu buku pembelajaran

kausalitik dan buku fisika dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik bagian

pertama untuk mendukung perkuliahan fisika dasar I, serta publikasi ilmiah

melalui jurnal internasional dan konferensi/seminar internasional (Gambar 4.1).

4.6 Indikator Ketercapaian

Merujuk pada luaran penelitian per-tahun, indikator pencapaian

penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) Tahun I: Telah dihasilkan format Tugas

Pendahuluan (TP) dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) untuk pengembangan
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Proses Berpikir Kausalitik (PBK) yang merupakan LKM ber-scaffolding, dan draf

sepasang Buku Ajar Fisika Dasar dengan Pendekatan Berpikir Kausalitik untuk

perkuliahan Fisika Dasar I; 2) Tahun II: Telah dihasilkan model pembelajaran

kausalitik dan format baku TP dan LKM untuk pengembangan PBK yang

merupakan LKM ber-scaffolding yang terbukti mampu meningkatkan

Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) mahasiswa calon guru, serta buku fisika

dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik bagian pertama untuk pendukung

perkuliahan fisika dasar I dan publikasi ilmiah melalui AIP Conference Prosiding

terindeks scopus dan melalui konferensi internasional ICTTE 2016 di Solo; dan 3)

Tahun III: Direncanakan dihasilkan buku teks pembelajaran kausalitik, buku teks

fisika dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik bagian pertama, dan publikasi

ilmiah melalui jurnal internasional terindeks scopus dan melalui

konferensi/seminar internasional.
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Luaran Target Ideal Tahun Pertama

Sesuai dengan proposal penelitian luaran penelitian yang ditargetkan adalah

terbagi atas luaran pokok dan luaran pendukung, luaran pokok meliputi: 1)

Buku model baku pembelajaran kausalitik yang efektif dan efisien dalam

meningkatkan KPM mahasiswa calon guru fisika; dan 2) Buku Ajar Fisika

Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik; serta luaran penunjang; 3)

Pemakalah konferensi internasional / publikasi pada jurnal internasional

bereputasi.

5.2 Luaran Target Ideal Tahun Kedua

Sesuai dengan proposal penelitian luaran penelitian yang ditargetkan adalah

terbagi atas luaran pokok dan luaran pendukung, luaran pokok meliputi: 1)

Model pembelajaran kausalitik yang efektif dan efisien dalam

meningkatkan KPM mahasiswa calon guru fisika; dan 2) Buku Ajar Fisika

Dasar I dengan pendekatan berpikir kausalitik; serta luaran penunjang; 3)

Pemakalah konferensi internasional / publikasi pada jurnal internasional

bereputasi.

5.3 Luaran Tercapai s.d. 13 Agustus 2017

Tiga jenis luaran yang ditargetkan memiliki ketercapaian seperti diperlihatkan

pada Tabel 5.1.
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Tabel 5.1 Daftar Jenis Luarn Penelitian, Target dan Capaian Penelitian
sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2017

No. Jenis Luaran Target
(Buah)

Tercapai
(Buah)

Persentase
Ketercapaian

(%) Atau
Tingkat

Kualifikasi

1 Buku model pembelajaran
“kausalitik”

1 1 90

2
Buku Ajar Fisika Dasar I
dengan pendekatan berpikir
kausalitik

1 1 Terbit

3 Pemakalah Konferensi
Internasional (3a), atau (3b)

1 1 Terlaksana

Publikasi melalui prosiding
international

1 1
Sudah terbit
Januari 2017

Publikasi ilmiah (Artikel
Jurnal Internasional
bereputasi) (3b)

1 1
Menunggu terbit
Nopember 2017

Cakupan materi dalam penelitian ini meliputi pokok bahasan (PB) dalam

mata kuliah Fisika Dasar I. Pokok bahasan tersebut adalah: (1) Pengukuran dan

ketidakpastian pengkukuran; (2) Kinematika partikel (pokok bahasan gerak); (3)

Hukum-hukum Newton tentang gerak (Hukum I, II, dan III); (4) Usaha dan

energi; (5) Momentum linear; (6) Gerak rotasi; (7) Benda dalam kesetimbangan

(elastisitas dan patahan); (8) Gravitasi; (9) Fluida; dan (10) temperatur, panas, dan

hukum pertama termodinamika, serta entropi dan hukum kedua termodinamika.

Deskripsi capaian penelitian sebagaimana ditampilkan daftarnya dalam

Tabel 5.1 adalah sebagai berikut:

1. Buku Model Pembelajaran Kausalitik

Buku model pembelajaran “kausalitik” yang sudah dibuat sebagaimana

disebutkan dalam tabel di atas masih disempurnakan dan direncanakan terbit

pada akhir masa penelitian ini.

2. Buku Ajar Fisika Dasar I dengan Pendekatan Berpikir Kausalitik
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Buku Ajar sebagai luaran dari penelitian ini diberi judul: “Fisika Dasar

dengan Pendekatan Berpikir Kausalitik.” Buku ini memuat standar

kompetensi, kompetensi dasar, Teori, Tugas Pendahuluan (TP), Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM), serta pembahasan konsep yang berorientasi memandu

mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep fisika kedalam soal-soal

fisika berbentuk hitungan. Penekanan utama buku ini adalah memfasilitasi

mahasiswa untuk memahami konsep-konsep fisika melalui fenomena-

fenomena mono maupun multi-akibat dan disertai dengan pendekatan grafik.

Sementara itu, kemampuan mangaplikasikan konsep-konsep fisika kedalam

soal hitungan merupakan sebagai kompetensi pelengkap agar mahasiswa juga

memiliki potensi dalam mengembangkan soal-soal fisika berbentuk hitungan

3. Publikasi

a. Pemakalah pada Konferensi Internasional

Publikasi melalui konferensi internasioanl ini sudah terlaksana pada kegiatan

International Conference on Theory and Applied Physics (ICTAP) pada

tanggal 19-21 di Makassar.

Publikasi ilmiah melalui prosiding internasional

Hasil dari konferensi di atas, telah terbit publikasi ilmiah melalui prosiding

internasional, yaitu pada American Institute of Physics (AIP) Conference

Proceeding edisi bulan Januari 2017

b. Publikasi pada Jurnal Internasional bereputasi

Publikasi pada jurnal internasional internasioanl bereputasi sampai pada tahap

menunggu terbit di bulan Nopember 2017, yaitu pada jurnal internasional

JSSH (journal of social science and humanities) yang dikeluarkan oleh

Universiti Putra Malaysia (UPM).
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Hingga dua bulan (Oktober 2017) berakhirnya tiga tahun masa penelitian

(Desember 2017) ini telah dihasilkan sebuah model pembelajaran kausalitik

(MPK) yang implementasinya efektif dalam mengembangkan kemampuan

pemecahan masalah (KPM) mahasiswa calon guru fisika. KPM tersebut meliputi

enam indikator, yait pemahaman, pemilihan, pembedaan, penenuan, penerapan,

dan pengidentifikasian. Selain KPM, sesuai dengan karakteristiknya, model

pembelajaran kausalitik juga efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir

kreatif (KBK) pebelajar. KBK ini meliputi empat indikator, yaitu kelancaran

(fluency), fleksibilitas, keaslian (originality), dan elaborasi.

Selain MPK sebagai produk utama, penelitian ini juga menghasilkan

luaran tambahan berupa buku fisika dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik

untuk pembelajaran fisika dasar I dan publikasi ilmiah melalui: 1) kegiatan

seminar dan/atau konferensi ilmiah, dan 2) penerbitan pada jurnal ilmiah. Kedua

publikasi tersebut dari tingkat nasional hingga internasional.

7.2 Saran

Model pembelajaran kausalitik (MPK) dalam penelitian ini baru

diimplementasikan pada pembelajaran fisika dasar 1 pada jenjang perguruan

tinggi dan diorientasikan untuk pebelajar calon guru fisika. Selanjutnya, pada

penelitian lain melalui tim peneliti yang berbeda, sedang dikembangkan instrumen

untuk MPK ini pada pembelajaran fisika sekolah menengah atas (SMA).

Berkenaan dengan kondisi ini dan mengingat pentingnya MPK ini dalam

mengembangkan KPM dan KBK, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan

pengembangan instrumen MPK ini pada bidang ilmu lain dan pada jenjang

pendidikan dari tingkat pra-sekolah hingga pendidikan tinggi.

Berkenaan dengan MPK ini diperkenalkan enam model kausal, yaitu

model kausal sederhana, konvergen, divergen,  rantai, kombinasi sederhana, dan

keenam model kausal kombinasi kompleks. Dari keenam model kausal ini, yang
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menjadi modus dalam pembelajaran selama ini adalah model kausal konvergen.

Namun demikian, dalam rangka mengembangkan KPM dan KBK model kausal

yang menjadi modus adalah model kausal kombinasi sederhana. Dalam hal

pertama, setiap fenomena memuat dua atau lebih unsur penyebab dengan sebuah

akibat sedangkan yang kedua memuat dua atau lebih unsur penyebab maupun

akibat.
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INSTRUMEN

Dalam tahun terakhir, yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah

perangkat yang digunakan untuk mengembangkan instrumen model pembelajaran

kausalitik (kausalitas dan analitik). Instrumen tersebut meliputi buku fisika

dengan pendekatan berpikir kausalitik, seperangkat skala sikap dan alat validasi.

Perangkat sikap dipergunakan untuk mengeksplorasi tanggapan mahasiswa

terhadap proses implementasi Tugas Pendahuluan (TP) dan Lembar Kerja

Mahasiswa (LKM) dalam pengembangan proses berpikir kausalitik. Sementara

alat validasi diorientasikan bagi dosen untuk menilai berkenaan dengan peluang

dapat digunakan atau tidak dapat digunakan, serta adanya kemungkinan perlunya

revisi sebelum instrumen tersebut digunakan.
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Lampiran 1: Contoh RPP untuk Perkuliahan 100 menit

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP-1)
(Untuk 1 kali tatap muka, 100 menit)

Standar Kompetensi (SK) : Setelah perkuliahan mahasiswa dapat memahami

konsep gerak dalam persoalan kinematika satu,

dua, dan tiga dimensi.

Kompetensi Dasar (KD) : Setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan

konsep dan menyelesaikan persoalan dalam

kinematika partikel satu dimensi.

Indikator : 1. Mahasiswa dapat menentukan faktor penyebab

dan akibat sesuai dengan persoalan kinematika

partikel satu dimensi.

2. Mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan

fisika yang diberikan dalam kinematika partikel

satu dimensi.

Tujuan :  Mahasiswa dapat mengembangkan berpikir

kausalitik (BK) dalam kinematika partikel satu

dimensi sebagai salah satu pendekatan dalam

pembelajaran fisika.

Pembelajaran : 1. Mahasiswa diberi pengetahuan tentang empat

model dasar kausal dan dua model

gabungannya.

2. Mahasiswa diberi persoalan kinematika partikel

satu dimensi dan selanjutnya mereka diminta

untuk mengembangkan BK menggunakan

bantuan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang

terkait.

Materi Ajar :  Uraian kinematika partikel satu dimensi yang

tersedia dalam buku referensi.

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit.

Metode Pembelajaran :  Eksperimen dan diskusi.

Kegiatan Pembelajaran :
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1. Dosen mengecek kehadiran dan kesiapan mahasiswa untuk belajar (± 4

menit).

2. Dosen memberi apersepsi tentang materi perkuliahan yang akan diberikan

(± 5 menit).

3. Dosen meninjau dan membahas secara singkat hasil pekerjaan mahasiswa

melalui Tugas Pendahuluan (TP) (± 8 menit).

4. Dosen menyampaikan pengantar materi perkuliahan secara konseptual (±

8 menit).

5. Dosen membagi mahasiswa secara acak kedalam kelompok diskusi yang

beranggotakan maksimal 3 hingga 5 orang, kemudian diminta duduk

secara berkelompok (± 5 menit).

6. Dosen membagikan LKM-1 kepada setiap mahasiswa dan selanjutnya

mahasiswa mengembangkan BK (± 40 menit).

7. Dosen melakukan pembahasan klasikal, perwakilan kelompok diminta

menyampaikan hasil pekerjaannya (± 10 menit).

8. Dosen menyampaikan strategi mengimplementasikan pengetahuan

konseptual kedalam persoalan hitungan beserta contohnya (± 5 menit).

9. Dosen membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan perkuliahan (± 5

menit).

Penilaian :

1. Afektif, meliputi: keaktifan, ketekunan, dan motivasi;

2. Kognitif, meliputi penguasaan konsep (tertuang dalam kemampuan

mengembangkan BK) dan kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan

fisika;

3. Kinerja yaitu mencakup kemampuan mengembangkan BK berdasarkan

persoalan yang diberikan.

Sumber Belajar : Buku referensi, handout, dan model pengembangan

Berpikir Kausalitik.

Mataram,                           2017

Dosen Pengampu,

_________________________
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Lampiran 2: Contoh Tugas Pendahuluan (TP-1-1)

TUGAS PENDAHULUAN (TP-1-1)
PENGEMBANGAN BERPIKIR KAUSALITIK (PBK)

(Oleh: Dr. Joni Rokhmat, M.Si.)

Pokok Bahasan : Kinematika; Gerak 1D

Tujuan : Membekali mahasiswa penguasaan konsep gerak sebagai pengetahuan

awal sebelum kegiatan tatap muka perkuliahan melalui pendalaman

materi secara individu maupun kelompok.

Sifat : - Hasil kerja tugas dikumpulkan secara individu sebelum perkuliahan

dimulai.

- Proses pengerjaan tugas boleh dilakukan secara individu tetapi lebih

dianjurkan secara berkelompok.

- Hasil pekerjaan ditulis tangan dalam kertas folio, TIDAK BOLEH

diketik menggunakan komputer.

- Harus menggunakan buku teks fisika untuk perguruan tinggi sebagai

buku sumber, TIDAK BOLEH menggunakan buku teks SMA atau yang

sederajat sebagai buku sumber.

- Dalam hasil pekerjaan, CANTUMKAN nama Anda (dan NIM) pada

sudut kanan atas dan buku sumber yang digunakan pada sudut kiri

atas.

Tugas:

Kerjakan setiap perintah berikut dengan menggunakan acuan buku teks

fisika. Dalam setiap jawaban Anda harus disertai argumentasi yang didasarkan

pada konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum-hukum fisika yang terkait. Apabila

jawaban yang Anda cari tidak dijumpai dalam buku sumber, Anda diperbolehkan

menggunakan penalaran dengan menyertakan fakta-fakta yang dipandang dapat

mendukung kebenaran jawaban tersebut.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:

a. Posisi atau kedudukan b. Jarak c. Perpindahan
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d. Lintasan e. Kecepatan rata-rata f. Kelajuan rata-rata

g. Kecepatan sesaat h. Percepatan rata-rata i. Percepatan sesaat.

2. Jelaskan pengertian:

a. Benda dalam keadaan berdiam.

b. Benda dalam keadaan bergerak.

c. Benda dalam keadaan bergerak lurus.

3. Pada fenomena benda bergerak lurus beraturan (ber-GLB), jelaskan

pengertian:

a. Ber-GLB

b. Pada gerak tersebut, apa pengertian “beraturan”, sebutkan besaran fisika

yang “beraturan” tersebut dan beri sebuah contoh fenomena benda yang

mengalami gerak lurus beraturan (boleh berupa pengandaian).

4. Pada fenomena benda bergerak lurus berubah beraturan (ber-GLBB), jelaskan

pengertian:

a. Ber-GLBB

b. Pada gerak tersebut, apa pengertian “berubah beraturan”, sebutkan besaran

fisika yang “berubah beraturan” tersebut dan beri sebuah contoh fenomena

benda yang mengalami gerak lurus beraturan (boleh berupa pengandaian).

5. Apabila benda A bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan v dari

Barat ke Timur dan benda B bergerak lurus berubah beraturan dengan

percepatan konstan a juga dari Barat ke Timur (asumsikan lintasan benda A

dan B sejajar dan cukup dekat, serta benda B bergerak tanpa kecepatan awal).

Setelah keduanya bergerak, mungkinkah bagi benda A dan B tersebut

berkedudukan berimpit? Jika mungkin, berapa kali maksimal kedua benda itu

berkedudukan berimpit? Jelaskan jawaban Anda dan hubungkan penjelasan

tersebut dengan posisi awal A dan B, serta nilai v dan a.
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6. Apabila sebuah benda yang sedang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan

konstan v memasuki medan gravitasi homogen sehingga benda itu mengalami

percepatan tetap a, sebutkan jenis gerak yang mungkin dialami oleh benda itu.

Petunujuk: Anda perhatikan arah v dan a, serta hubungkan jenis gerak yang

Anda pilih dengan sudut awal antara v dan a tersebut!

===== Selamat Mengerjakan =====
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Lampiran 3: Contoh Lembar Kerja Mahasiswa (LKM-1-1)

LEMBAR KERJA MAHASISWA-1.1
PENGEMBANGAN BERPIKIR KAUSALITIK (PBK)

Bacalah petunjuk kerja di bawah ini dengan cermat sebelum anda mengerjakan
tugas!
Petunjuk Kerja:
1. Bacalah setiap fenomena dengan teliti!
2. Analisis setiap fenomena sehingga Anda menemukan komponen sebagai

penyebab dan akibat dari fenomena tersebut!
3. Masukkan setiap komponen penyebab dan akibat kedalam tabel kausalitas!
4. Jika anda hanya menemukan sebuah penyebab dan sebuah akibat, maka tabel

kausalitas yang Anda buat termasuk model kausalitas sederhana (MKS), lihat
model tabel kausalitas pada halaman 2 nomor 1.

5. Jika Anda menemukan lebih dari sebuah komponen penyebab dan/atau akibat,
maka tabel kausalitas yang Anda buat termasuk model kausalitas jenis lainnya,
lihat model tabel kausalitas pada halaman 2-3 nomor 2, 3, 4, dan 5.

6. Pada fenomena yang dilengkapi tabel kausalitas yang benar (ditandai dengan
tulisan “Tabel kausalitas untuk fenomena ini”), Anda diminta melengkapi
tabel tersebut dengan komponen penyebab dan akibat. Pada tabel kausalitas ini
dapat terjadi beberapa kemungkinan: (a) Seluruh akibat sudah tertulis; (b)
Sebagian akibat sudah tertulis dan Anda diminta menentukan akibat lainnya
tetapi jumlah akibat tersebut tidak diberikan; (c) Sebagian akibat sudah tertulis
dan Anda diminta menentukan akibat lainnya yang jumlahnya sudah
diberikan; dan (d) Sebagian akibat kemungkinan sudah dilengkapi dengan
penjelasan dan Anda diminta untuk memberi penjelasan akibat lainnya.

7. Buatlah penjelasan untuk mengaitkan setiap akibat dengan penyebab
menggunakan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang terkait, yaitu
dengan membuat kriteria suatu atau sejumlah penyebab sehingga
menimbulkan akibat yang bersangkutan atau dengan membuat penjelasan
mengapa sebuah atau sejumlah penyebab itu menimbulkan akibat tersebut!

Catatan: Diluar petunjuk nomor 6, tabel kausalitas sebagaimana disebutkan pada
petunjuk kerja nomor 3 disediakan dalam bentuk umum, Anda diperbolehkan
mengubah sesuai dengan penyebab dan akibat yang ditemukan sehingga terbentuk
salah satu dari lima model tabel kausalitas, yaitu MKS, MKD, MKK, MKR, atau
MKG.

LKM-1-1, PB Gerak 1D
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MODEL TABEL KAUSALITAS
PENGEMBANGAN BERPIKIR KAUSALITIK (PBK)

1. Tabel kausalitas untuk Model Kausalitas Sederhana (MKS)

Penyebab Akibat
1. _________________________ 1. _______________________

Penjelasan:
Penyebab atau akibat 1: ________________________________________

2. Tabel kausalitas untuk Model Kausalitas Divergen (MKD)

Penjelasan:
Akibat 1: ___________________________________________________
Akibat 2: ___________________________________________________
Akibat 3: ___________________________________________________
Dst.

3. Tabel kausalitas untuk Model Kausalitas Konvergen (MKK)

Penyebab Akibat
1. _________________________

1. _______________________
2. _________________________

3. _________________________

Dst.

Penjelasan:
Penyebab 1: _________________________________________________
Penyebab 2: _________________________________________________
Penyebab 3: _________________________________________________
Dst.

Penyebab Akibat

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

Dst.
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4. Tabel kausalitas untuk Model Kausalitas Rantai (MKR)
Penyebab Akibat I Akibat II Dst.

_______ _______ _______ Dst.

Penjelasan:
Akibat I :  __________________________________________________
Akibat II: ___________________________________________________

Dst.

5. Tabel kausalitas untuk Model Kausalitas Gabungan (MKG)
Model tabel ini sebagai gabungan dari empat model di atas dengan jumlah
variasi tak hingga bergantung dari jumlah komponen penyebab, akibat 1,
akibat 2, dan seterusnya.
Penjelasan: (Sesuaikan dengan jumlah penyebab atau akibat yang ada serta
dengan model kausalitas kombinasi yang dihasilkan).

FENOMENA FISIKA
1. Mobil A bergerak lurus dengan percepatan tetap a ke kanan dan setelah

beberapa saat mobil itu melewati garis G. Mobil B bergerak lurus dengan
kecepatan tetap v juga ke kanan dan melewati garis G. Lintasan kedua mobil
itu berdampingan, lurus, dan cukup panjang. Saat melewati garis G bagi kedua
mobil itu tidak tentu, dapat bersamaan, mobil A lebih dulu, atau mobil B yang
lebih dulu. Berdasarkan data tersebut, jelaskan berbagai kemungkinan yang
dapat terjadi berkenaan dengan peluang kedua mobil itu untuk berimpit, serta
buatlah grafik posisi (x) sebagai fungsi waktu (t) untuk kedua mobil itu secara
terpadu sehingga titik berimpitnya (jika ada) terlihat. Jangan lupa nyatakan
konsep, hukum, atau teori fisika jika ada yang terkait dengan penjelasan
tersebut! (Catatan: Jika kedua mobil saat di garis G itu bersamaan, maka
peristiwa itu tidak dihitung sebagai kedudukan berimpit)

Tabel kausalitas untuk fenomena ini
Penyebab Akibat (Ada 3 akibat)

1. Mobil A ber-GLBB, dengan
percepatan tetap a ke kanan
berangkat sebelum garis G.

1. Mobil A dan B tidak akan pernah
berimpit.

2. Mobil B ber-GLB dengan
kecepatan tetap v ke kanan
melewati garis G.

2. Mobil A dan B akan ………….
……………………………….

2. Selisih waktu kedua mobil saat
melewati garis G.

3. Mobil A dan B akan ………….
………………………………..

Penjelasan



Akibat 1 terjadi dengan 2 kondisi berikut: (1) Jika kedua mobil yang beryosisi
awal di sebelah kiri garis G melewati garis tersebut bersamaan maka saat

itu mobil I sudah berkecepatan lebih besar atau sama dengan v; atat (2)
Jika mobil I yahg berposisi awal di sebelah kiri garis G lebih dulu
melewati garis tersebut maka selisih jarak atau waktu antara kedua mobil
cukup panjang (untuk jarak) atau cukup lama (untt* lvaktu) sehingga
sebelum kedua mobil itu berimpit mobil I sudah berkecepatan lebih besar

atau sama dengan v sementara mobil B berkecepatan tetap v.

Sketsa grafik untuk akibat- l
Keterangan:

6t = Selisih l,ahu bagi
k€dxa mobil saat melewati

Grafik x(t) uotuk
kondisi I

Akibat2:

<>
Ar

c.afik .jr(, untuk
kondisi 2

Titik potong kedua grafik (ika ada)
menunjukkan keadaan kedua mobil berimpit

Sketsa gra.fik untuk akibat-2

Akibat 3:
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Sketsa grafik untuk akibat-3

1. Dari keadaan diam mobil P bergerak lurus dengan percepatan tetap a ke

kanan. Beberapa saat kemudian mobil Q melewati tempat keberangkatan

mobil P itu dengan kecepatan tetap vjuga ke kanan. Lintasan kedua mobil itu

berdampingan, lurus, dan cukup panjang. Berdasarkan data tersebut, jelaskan

berbagai kemungkinan yang dapat terjadi berkenaan dorgan peluang kedua

mobil itu untuk berimpit, serta buatlah sketsa grafik posisi (.r) sebagai fungsi

waktu @ untuk kedua mobil itu secara terpadu sehingga titik berimpitnya (ika

ada) terlihat. Jangan lupa nyatakan konsep, hukum, atau teori fisika jika ada

yaag terkait dengan penjelasan tersebut!

Tabel kausalitas
Penyebab (Ada 3 buah) Akibat (Ada 3 buah)

1. Mobil P ber-GLBB dengan
p€rcepata[ tetap a.

1. Mobil P dan Q akan berimpit
satu ka]i.

2. Mobil Q ber-GLB dengan kecepatan
tetap v.

2.

3. Mobil P berangkat lebih dulu dengan
selisih waktu tertentu.

.,-

Penjelasan:
Akibat 1 : Terjadi dengan kondisi berikut: Selisih waktu (penyebah 3 ), nilai a
(penyebab 2) dan nilai v (penyebab 1) sedemikian rupa sehingga mobil Q
dapat berimpit dengan mobil P tetapi saat itu mobil P sudah berkecepatan v
sehingga mobil 0 tidak sempat men)'usul mobil P.
Sketsa grafik untuk akibat I

Keterdngan:
Titik potong kedua grafik menunjukkan
keadaan kedua mobil berimpit

At = Selisih wa[1u bagi kedua mobil saal

melewati tempar keberangkata, rrobil P

Grafik .r(r) untuk Penielasan Akibat 2
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Akibat 2: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Sketsa grafik posisi P dan Q untuk akibat 2

Akibat 3: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Sketsa grafik posisi P dan Q untuk
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Lampiran 4: Contoh Lembar Kerja Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir
Kausalitik Berbantuan Tahapan (Scaffolding) untuk pembelajaran
150 menit

LEMBAR KERJA MAHASISWA-1.1
PENGEMBANGAN BERPIKIR KAUSALITIK (PBK)

Petunjuk Kerja:
1. Bacalah setiap fenomena dengan teliti!
2. Analisis setiap fenomena sehingga Anda menemukan komponen sebagai

penyebab dan akibat dari fenomena tersebut!
3. Masukkan setiap komponen penyebab dan akibat kedalam tabel kausalitas!
4. Jika anda hanya menemukan sebuah penyebab dan sebuah akibat, maka tabel

kausalitas yang Anda buat termasuk model kausalitas sederhana (MKS), lihat
model tabel kausalitaspada halaman 2 nomor 1.

5. Jika Anda menemukan lebih dari sebuah komponen penyebab dan/atau akibat,
maka tabel kausalitas yang Anda buat termasuk model kausalitas jenis lainnya,
lihat model tabel kausalitaspada halaman 2-3 nomor 2, 3, 4, dan 5.

6. Pada fenomena yang dilengkapi tabel kausalitas yang benar (ditandai dengan
tulisan “Tabel kausalitas untuk fenomena ini”), Anda diminta melengkapi
tabel tersebut dengan komponen penyebab dan akibat. Pada tabel kausalitas ini
dapat terjadi beberapa kemungkinan: (a) Seluruh akibat sudah tertulis; (b)
Sebagian akibat sudah tertulis dan Anda diminta menentukan akibat lainnya
tetapi jumlah akibat tersebut tidak diberikan; (c) Sebagian akibatsudah tertulis
dan Anda diminta menentukan akibat lainnya yang jumlahnya sudah
diberikan; dan (d) Sebagian akibat kemungkinan sudah dilengkapi dengan
penjelasan dan Anda diminta untuk memberi penjelasan akibat lainnya.

7. Buatlah penjelasan untuk mengaitkan setiap akibatdengan penyebab
menggunakan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang terkait, yaitu
dengan membuat kriteria suatu atau sejumlah penyebab sehingga
menimbulkan akibat yang bersangkutan atau dengan membuat penjelasan
mengapa sebuah atau sejumlah penyebab itu menimbulkan akibat tersebut!

LKM-1-1, PB Gerak 1D

Hari/Tanggal:                       /                       2016
Prog. Studi / PT: Pend. Fisika / IKIP Mataram
Kelompok:
Ketua:
Anggota: 1.

2.
3.
4.
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Catatan: Diluar petunjuk nomor 6, tabel kausalitas sebagaimana disebutkan pada
petunjuk kerja nomor 3 disediakan dalam bentuk umum, Anda
diperbolehkan mengubah sesuai dengan penyebab dan akibat yang
ditemukan sehingga terbentuk salah satu dari lima model tabel kausalitas,
yaitu MKS, MKD, MKK, MKR, atau MKG.

FENOMENA FISIKA
1. Mobil A bergerak lurus dengan percepatan tetap a ke kanan dan setelah

beberapa saat mobil itu melewati garis G. Mobil B bergerak lurus dengan
kecepatan tetap v juga ke kanan dan melewati garis G. Lintasan kedua mobil
itu berdampingan, lurus, dan cukup panjang. Saat melewati garis G bagi kedua
mobil itu tidak tentu, dapat bersamaan, mobil Alebih dulu, atau mobil B yang
lebih dulu. Berdasarkan data tersebut, jelaskan berbagai kemungkinan yang
dapat terjadi berkenaan dengan peluang kedua mobil itu untuk berimpit, serta
buatlah grafik posisi (x) sebagai fungsi waktu (t) untuk kedua mobil itu secara
terpadu sehingga titik berimpitnya (jika ada) terlihat. Jangan lupa nyatakan
konsep, hukum, atau teori fisika jika ada yang terkait dengan penjelasan
tersebut! (Catatan: Jika kedua mobil saat di garis G itu bersamaan, maka
peristiwa itu tidak dihitung sebagai kedudukan berimpit)

Tabel kausalitas untuk fenomena ini

Penyebab Akibat (Ada 3 akibat)
1. Mobil A ber-GLBB, dengan

percepatan tetap a ke kanan
berangkat sebelum garis G.

1. Mobil A dan B tidak akan pernah
berimpit.

2. Mobil B ber-GLB dengan kecepatan
tetap v ke kanan melewati garis G.

2. Mobil A dan B akan berimpit
satu ………………….  kali.

3. Selisih waktu ……………………..
……………………………………
…………………………………….

3. Mobil A dan B akan berimpit
dua …………………………
kali.

Penjelasan
Akibat 1 terjadi dengan 2 kondisi berikut: (1) Jika kedua mobil yang berposisi

awal di sebelah kiri garis G melewati garis tersebut bersamaan maka saat
itu mobil A sudah berkecepatan lebih besar atau sama dengan v; atau (2)
Jika mobil A yang berposisi awal di sebelah kiri garis G lebih dulu
melewati garis tersebutmaka selisih jarak atau waktu antara kedua mobil
cukup panjang (untuk jarak) atau cukup lama (untuk waktu) sehingga
sebelum kedua mobil itu berimpit mobil A sudah berkecepatan lebih besar
atau sama dengan vsementara mobil B berkecepatan tetap v.



Titik potong kedua grafik oika ada)

Grafik x(t) uatuk
kondisi I

AF Selisih waktu bagi kedua
mobil saat melewati garis C

Gralik ir(runtuk
kondisi 2

<>
AI

Akibat 2:

Sketsa grafik untuk akibat-2

Akibat 3:

Sketsa grafik untuk akibat-3

Dari keadaan diam mobil P bergerak lurus dengan percepatan tetap a ke

kanan. Beberapa saat kemudian mobil Q melewati tempat keberangkatan

mobil P itu dengan kecepatan tetap v juga ke kanan. Lintasan kedua mobil itu
39

Sketsa grafik untuk akibat- 1

Keterangan:

menunjuktan keadaan kedua mobil b€rimpit



berdampingarl lurus, dan cukup panjang. Berdasarkan data tersebut jelaskan

berbagai kemungkinan yang dapat terjadi berkenaan dengan peluang kedua

mobil itu untuk bedmpit, serta buatlah sketsa graf* posisi (r) sebagai fungsi

waku (r) untuk kedua mobil itu secara terpadu sehingga titik berimpitnya fiika

ada) terlihat. Jangan lupa nyatakan konsep, hukum, atau tedri fisika jika ada

yang terkait dengan penjelasan tersebut!

Tabel kausalitas

Penjelasan:
Akibat 1: Teriadi dengan kondisi berikut: Selisih waktu (pen],ebab 3), nilai
a(penyebab 2) dan nilai v (penyebab 1)sedemikiaa rupa sehingga mobil p
dapat berimpit dengan mobil Ptetapi saat itu mobil P sudah berkecepatan v
sehingga mobil p tidak sempat menyusul mobil P.
Sketsa grafik untuk akibat I

Keterangan:
Titik potong kedua grafik menunjukkan
keadaan ksdua mobilbo mpit

dt = Solisih waktu bagi kedua mobil saat
melewati tempat keberangkatan mobil P

Akibat 2:

Penyebab (Ada 3 buah) Akibat(Ada3 buah)

2. Mobil P ber-GLBB dengan
percepatan tetap d.

2. Mobil P dan p akan berimpit
satu kali.

3. Mobil p ber-GLB dengan kecepatan
tetap v.

4.

4 5

CraIik {r)untuk Penj€lasar Akibat 2

Sketsa grafik posisi P dan Q untuk akibat 2

40
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Akibat 3: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Sketsa grafik posisi P dan Q untuk akibat 3
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Lampiran 5: Draf model pembelajaran kausalitik

MODEL BELAJAR KAUSALITIK
(Oleh: Dr. Joni Rokhmat, M.Si.)

Karakterisasi model pembelajaran ini dilakukan dengan mendasarkan pada

pernyataan Arends (1997) sebagaimana juga dikutip oleh Sunyono (2015), yaitu

bahwa suatu model pembelajaran setidaknya mencakup empat ciri khusus.

Keempat ciri khusus tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut: (1) rasional

teoritik yang logis, (2) landasan pemikiran tentang tujuan pembelajaran yang

hendak dicapai dan bagaimana peserta pebelajar mencapai tujuan tersebut, (3)

aktivitas dosen atau guru atau pengajar pada umumnya, serta aktivitas pebelajar

yang diperlukan agar model tersebut efektif, dan (4) bagaimana lingkungan

belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajarannya.

Model pembelajaran ini diberi nama “model pembelajaran kausalitik” dengan

pertimbangan bahwa aktivitas utama dalam pembelajaran adalah berorientasi

mengembangkan potensi pebelajar dalam berpikir kausalitas dan berpikir analitik.

Melalui aktivitas berpikir kausalitas, pebelajar diarahkan mampu menganalalisis

setiap fenomena fisika sehingga mereka dapat menentukan unsur-unsur penyebab

dan unsur-unsur akibat yang dalam bahasa statistik masing-masing

dikelompokkan sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, melalui

aktivitas berpikir analitik, pebelajar diarahkan mampu menyusun rasionalisasi

yang direpresentasikan dalam bentuk argumen untuk menjelaskan bagaimana

kondisi setiap unsur penyebab sehingga secara bersama-sama menghasilkan suatu

akibat tertentu.

Selain itu, model pembelajaran ini dikembangkan dengan berdasar pada tiga teori

utama, yaitu teori konstruktivisme, pemrosesan informasi, dan teori interaksi

sosial, serta dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada pebelajar. Selain itu,

model pembelajaran ini juga mengutamakan kerja pebelajar secara berkelompok

dan penggunaan bantuan tahapan atau perancahan (scaffolding) sehingga susunan
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kelompok diskusi sebaiknya bersifat heterogen dari sisi kemmpuan pebelajar.

Dengan dasar di atas, implementasi model pembelajaran ini mengutamakan pada

aktivitas pebelajar dengan dosen, guru, atau pengajar pada umumnya berperan

sebagai fasilitator.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab V, kutipan Wertsch (1985) dari pendapat

Vigotsky tentang pemberian bimbingan untuk memfasilitasi pebelajar mampu

menyelesaikan tugas yang belum dipelajari, maka salah satu ciri dari model

pembelajaran ini adalah adanya fase pembahasan singkat tentang tugas-tugas yang

telah diberikan sebelumnya, dalam hal ini dinamakan sebagai tugas pendahuluan

(TP), dalam fase apersepsi.

Selanjutnya, dalam kegiatan inti, fasilitator menyediakan sejumlah

fenomena dengan disertai tabel umum kausalitas dan ruang identifikasi.

Sementara, pebelajar secara berkelompok diberi tugas mengisi atau melengkapi

tabel kausalitas dan melengkapi dan menyusun argumen dalam ruang identifikasi.

Akhir dari kegiatan inti adalah pebelajar melakukan evaluasi terhadap dua hasil

kinerja di atas.

Sintaks:

Mengacu pada karakteristik umum model pembelajaran kausalitik

sebagiamana dibahas pada bagian A, maka sintaks model pembelajaran ini dibagi

kedalam empat fase (tahapan) pembelajaran, yaitu: (1) fase orientasi, (2) fase

eksplorasi dan pengembangan konsep kausalitas, (3) fase penyusunan argumen,

serta (4) fase evaluasi.

Fase (Tahapan) Aktivitas Guru, Dosen, atau
Pengajar Aktivitas Pebelajar

Fase I:
Orientasi

1. Menyampaikan tujuan
pembelajaran

1. Menyimak isi tujuan
pembelajaran

2. Membahas hasil pekerjaan
tugas pendahuluan oleh
pebelajar

2. Menyamakan persepsi
konsep-konsep pada tugas
pendahuluan

Fase II:
Eksplorasi dan
pengembangan

1. Mengenalkan konsep dalam
bentuk fenomena untuk
diselesaikan

1. Menganalisis fenomena
ditinjau dari konsep kausalitas
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konsep
kausalitas

2. Menginformasikan tahapan
penyelesaian yang
direpresentasikan dalam
rancangan struktur lembar
kerja pebelajar (LKP) untuk
fenomena di atas.

2. Mengidentifikasi unsur-unsur
dari fenomena tersebut yang
merupakan penyebab

3. Memberi bimbingan dengan
cara menunjukkan sebagian
contoh (bantuan tahapan
atau scaffolding) dari proses
penyelesaian fenomena di
atas. Struktur bantuan
tahapan tersebut tertuang
dalam LKP.

3. Memprediksi secara deduktif
berbagai kemungkinan akibat
yang dapat terjadi

4. Menuliskan seluruh unsur
penyebab yang telah
ditentukan dan seluruh unsur
akibat yang diprediksi
kedalam tabel kausalitas di
dalam LKP

5. Mengidentifikasi kelompok
penyebab yang secara
langsung mempengaruhi
terhadap kemungkinan
terjadinya setiap akibat di atas

6. Mengidentifikasi dan
menentukan konsep, prinsip,
teori, dan/atau hukum yang
berkaitan dengan fenomena di
atas

Fase III:
Penyusunan
argumen

1. Mengingatkan pebelajar
untuk mengidentifikasi
kondisi dari setiap unsur
penyebab yang menjadi
faktor dari setiap unsur
akibat yang berpeluang
terjadi.

1. Mengidentifikasi peluang
kondisi dari setiap unsur
penyebab di atas.

2. Mengidentifikasi setiap
kombinasi dari kondisi setiap
unsur penyebab yang
berpeluang terjadi

3. Menentukan akibat yang
berpeluang terjadi berkenaan
dengan setiap kombinasi di
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atas,

4. Menerapkan konsep, prinsip,
teori, dan/atau hukum-hukum
yang terkait untuk
menjelaskan mengapa setiap
akibat di atas dapat terjadi.

5. Menyusun argumen mengapa
setiap akibat itu bisa terjadi
dikaitkan dengan setiap
kombinasi di atas dengan
menyertakan konsep, prinsip,
teori, dan/atau hukum di atas.

Fase IV:
Evaluasi

1. Memfasilitasi pebelajar
untuk menyamakan persepsi
dan/atau merevisi persepsi
yang keliru terhadap materi
yang dibahas.

1. Menyampaikan persepsi
masing-masing dan mengkaji
persepsi pebelajar lain
berkenaan dengan materi
yang dibahas.

2. Melakukan penguatan
materi dengan
mengembangkan pertanyaan
lanjutan yang bersifat
konstruktif.

2. Menjawab pertanyaan
konstruktif lanjutan dalam
rangka penguatan penguasaan
materi tersebut.

3. Memfasilitasi pebelajar
melakukan pengayaan
melalui tugas lanjutan.

3. Menyimpulkan hasil jawaban
dalam LKP secara klasikal.

PERSONALIA Tenaga Peneliti beserta Kualifikasinya

Tabel Personalia Peneliti

NO NAMA PENDIDIKAN
TERAKHIR BIDANG KEAHLIAN

ASAL
PERGURUAN

TINGGI
KETUA PENELITI

1 Dr. Joni Rokhmat, M.Si. S-3 Pendidikan Fisika FKIP Unram
ANGGOTA PENELITI

1 Dr. Marzuki, M.Si. S-3 Pendidikan Fisika FMIPA Unram
2 Hikmawati, S.Pd., M.Pd. S-2 Pendidikan Fisika FKIP Unram

3 Ni Ny. Sri Putu
Verawati, S.Pd., M.Pd. S-2 Pendidikan Fisika FKIP Unram
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Lampiran 9: HKI

HKI sebagai luaran tahun terakhir berupa hak cipta buku ajar yang berjudul
“Fisika Dasar dengan pendekatan berpikir kausalitik”.

Lampiran 10: Buku Model Pembelajaran Kausalitik, status siap cetak

Deskripsi
Buku model pembelajaran kausalitik merupakan buku model yang disusun dengan
tujuan memandu pebelajar dalam belajar dengan penekankan pada pengembangan
kemampuan analisis faktor-faktor penyebab (cause) dan akibat (effect) dalam
suatu fenomena yang terkait dengan meteri ajar, serta pada pengembangan
kemampuan dalam menyusun argumentasi yang mengaitkan kondisi dari faktor-
faktor penyebab itu agar suatu akibat tertentu dapat terjadi. Kausalitik merupakan
akronim dari dua kata, yaitu “kausalitas” dan “analidik”. Dalam bahasa statistik,
faktor-faktor penyebab di atas merupakan variabel bebas sedang akibat sebagai
variabel terikat. Selanjutnya, argumen yang dikembangkan pebelajar merupakan
rasionalisasi yang mengaitkan kondisi dari setiap faktor penyebab agar memenuhi
syarat terjadinya suatu akibat tertentu yang terkait.

Penekanan utama kompetensi yang diharapkan dikuasi pebelajar melalui model
pembelajaran ini adalah penguasaan materi yang dipelajari secara konseptual dan
komprehensif. Bagi guru maupun dosen, penulis meyakini bahwa mereka akan
memiliki kompetensi menjelaskan materi ajar kepada siswanya dengan tingkat
efektifitas dan efisiensi yang optimal apabila mereka memiliki penguasaan
konsep-konsepnya secara utuh. Efektifitas dan efisiensi model pembelajaran ini
telah diuji pada mata kuliah fisika dasar dan pada pelajaran fisika sekolah
menengah atas melalui serangkaian penelitian yang dilaksanakan dari tahun 2010
hingga 2017 pada jenjang perguruan tinggi maupun pendidikan menengah atas.

Model pembelajaran ini dilandasi oleh pengembangan kemampuan berpikir
kausalitas dan analitik. Pengembangan berpikir kausalitas memfasilitasi pebelajar
dalam menentukan unsur-unsur penyebab dalam suatu fenomena atau persoalan,
serta untuk memprediksi berbagai akibat yang berkemungkinan terjadi. Sementara
pengembangan berpikir analitik memfasilitasi pebelajar untuk berkompeten dalam
menjelaskan bagaimana kondisi dari setiap unsur penyebab dari fenomena
tersebut sehingga suatu akibat tertentu terjadi (Rokhmat, 2013, 2015, dan 2016).

Muara dari proses pembelajaran dengan model kausalitik ini adalah bahwa
pebelajar memiliki kemampuan pemecahan masalah (KPM). Rokhmat (2013) dan
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Rokhmat, dkk. (2015, 2016) menyatakan bahwa KPM tersebut memiliki enam
indikator. Secara kualitatif, pemecahan masalah ini diartikannya sebagai
kemampuan pebelajar untuk menggunakan knowledge yang dimilikinya dalam
menentukan unsur penyebab dan secara deduktif memprediksi setiap
kemungkinan akibat ketika dari suatu fenomena, serta mampu mengidentifikasi
bagaimana kodnisi setiap unsur penyebab tersebut sehingga dapat menghasilkan
suatu akibat tertentu.
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