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RINGKASAN

Tujuan jangka panjang: Penelitian ini dalam jangka panjang bertujuan
membangun Model Pembelajaran Kausalitik (MPK) 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 panduan, buku ajar, dan buku teks (edisi
disempurnakan) dengan pendekatan berpikir kausalitik dan menggunakan
fenomena multi-akibat yang menjadi wadah utama pengembangan berpikir
kausalitik dalam model pembelajaran ini, serta publikasi skala luas melalui
desiminasi, orasi ilmiah melalui konferensi internasional dan/atau seminar
nasional, dan publikasi ilmiah baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun
jurnal internasional bereputasi.Target khusus yang ingin dicapai: Akhir dari
pelaksanaan penelitian yang direncanakan selama tiga tahun ini ditargetkan
menghasilkan sebuah buku teks fisika SMA dengan pendekatan berpikir
kausalitik dan buku teks model pembelajaran kausalitik (edisi penyempurnaan).
Metode pencapaian target,Tahun pertama:Sepuluh set Tugas Pendahuluan
(TP) dan 20 Lembar Kerja Siswa (LKM) ber-scaffolding berbasis fenomena
multi-akibat untuk MPK, draf buku ajar fisika SMA dengan pendekatan berpikir
kaualitik, serta publikasi ilmiah melalui oral pada konferensi internasional
dan/atau seminar naional, submitpaper pada jurnal internasional bereputasi
bernama reseaarch in science education. Tahun kedua: Dihasilkan buku ajar
fisika SMA dengan pendekatan berpikir kausalitik dan draf buku teks fisika
(edisi disempurnakan) untuk SMA, publikasi ilmiah melalui: (1) oral pada
konferensi internasional dan/atau seminar nasional dengan status telah
melaksanakan, dan (2) jurnal internasional bereputasi (bernama reseaarch in
science education) dengan status accepted dan/atau published, serta (3) submit
tulisan kedua (pada jurnal bernama reseaarch in science education) dengan status
under review. Tahun ketiga: Dihasilkan buku teks fisikaSMA (edisi
disempurnakan), oral ilmiah melalui konferensi internasional dan/atau seminar
nasional, publikasi kedua pada jurnal internasional bereputasi (bernama reseaarch
in science education) dengan status accepted dan/atau published.Manfaat
penelitian bagi pemangku kepentingan/stakeholders: Bagi lembaga pendidikan
dan tenaga kependidikan (LPTK) model pembelajaran kausalitik dapat
dipedomani untuk dikembangkan pada bidang ilmu lainnya dan pada jenjang
pendidikan yang berbeda, bagi para dosen maupun guru fisika, model
pembelajaran ini dapat diimpelementasikan dalam proses perkuliahan dan
pembelajaran di sekolah, 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 (MPK), Buku ajar dan buku teks
fisika SMA dengan pendekatan berpikir kausalitik, dan fenomena
multi-akibat.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokhmat (2013a, 2013b, & 2013c) menggunakan instrumen berpikir

kausalitik berpola standar meskipun dengan pola ini terbukti dapat meningkatkan

Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) pembelajar.KMP ini meliputi

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

(differentiating), penentuan (determining), penerapan (applying), dan

pengidentifikasian (identifying).Kaitan berpikir kausalitik dan peningkatan KPM

ini sejalan dengan rangkuman pendapat Paul & Elder (2003: 3), Amer (2005: 1-

17), Zschunke (2000: 2), Cohen (2000: vii), Parselle (tanpa tahun), dan Hamilton

(2001: 36-44) bahwa pengembangan proses berpikir kausalitik (PBK) akan

meningkatkan KPM.

Dalam penelitian di atas, dihasilkan model hipotetik PBK yang diprediksi

lebih efektif dalam meningkatkan KPM pembelajar dalam pembelajaran fisika.

Model hipotetik ini didasarkan pada hasil analisis tanggapan pembelajar dan

fasilitator melalui skala sikap dan wawancara, serta hasil good

practicespembelajar tertentu yang mengalami peningkatan KPM sangat signifikan

setelah mengembangkan PBK dalam pembelajaran fisika (Rokhmat, 2013c).

Proses Berpikir Kausalitik (PBK) berpola standar memiliki keterbatasan,

seperti: (1) Memerlukan waktu yang relatif lebih lama; (2) Fenomena atau soal

fisika lebih kompleks; (3) Tidak ada waktu bagi dosen untuk menjelaskan; serta

(4) Waktu yang disediakan habis digunakan untuk mendalami materi.

Keterbatasan lainnya, terkait penyiapan instrumen dan strategi pelaksanaannya,

yaitu mencakup: (1) Penyusunan pola PBK yang terlalu umum; (2) Tidak ada

tugas pendahuluan; (3) Tidak dilakukan penyusunan fenomena fisika yang

berjenjang dari sederhana ke kompleks; dan (4) Pembagian kelompok bersifat

homogen (ibid).

Tindakan hipotetik yang dipandang berguna untuk mengatasi keterbatasan

tersebut, yaitu: 1) Memberikan tugas pendahuluan (TP) agar pembelajar memiliki

pengetahuan (knowledge) yang memadai sebelum PBK; 2) Meningkatkan kinerja



2

PBK, seperti meminta pembelajar mengulang pengembangan PBK sebagai tugas

rumah; 3) Menggunakan pola PBK ber-scaffolding dan mengkombinasikan

fenomena dari yang sederhana hingga yang kompleks; 4) Pembagian kelompok

secara heterogen, yaitu dengan mencampur pembelajar dari berbagai kelompok

(bawah, tengah, dan atas) (ibid).

Pengembangan pendekatan berpikir kausalitik telah dirancang sejak 2012

dengan orientasi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Sementara,

model pembelajarannya, yaitu model pembelajaran kausalitik (kausalitas dan

analitik) sedang dikembangkan dalam penelitian berdurasi tiga tahun. Dalam

model ini digunakan format lembar kerja ber-scaffolding.Namun demikian,

instrumen yang terkait yang sudah dikembangkan adalah diorientasi untuk

pembelajaran fisika pada tingkat perguruan tinggi. Selain itu, hingga saat ini

masih belum diperoleh model scaffolding jenis apayang paling efektif digunakan

dalam pembelajaran fisika.

Relevansi dengan kurikulum 2013: Proses Berpikir Kausalitik (PBK)

dalam pembelajaran fisika secara umum menggunakan fenomena multi-akibat.

Dalam fenomena ini, siswa diberi suatu kondisi sejumlah penyebab yang satu atau

beberapa komponennya bersifat variabel. Saat mengembangkan PBK, siswa

diminta memprediksi semua akibat yang berkemungkinan terjadi dan selanjutnya

mengidentifikasi kondisi setiap penyebab sehingga menghasilkan setiap akibat

yang terprediksi tersebut.

Proses memprediksi berbagai akibat dan penyebab yang dapat

menghasilkan suatu akibat tertentu, serta pengidentifikasian kondisi penyebab

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

yang semuanya termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu

ciri pengembangan berpikir tingkat tinggi adalah penggunaan proses bernalar.

Pengembangan kemampuan menalar dan berpikir kreatif termasuk proses berpikir

yang sangat ditekankan dalam kurikulum 2013 bukan hanya pada Pendidikan

Tinggi, tetapi juga Pendidikan Menengah dan Dasar (Mendikbud, 2012)
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Dalam penelitian ini, akan dikembangkan instrumen pembelajaran fisika

dengan pendekatan berpikir kausalitik untuk siswa Sekolah Menengah Atas

(SMA). Instrumen tersebut meliputi set Tugas Pendahuluan (TP), Lembar Kerja

Siswa (LKS), buku ajar fisika SMA, dan buku teks fisika SMA.

1.2 Perumusan Masalah

Seiring dengan judul penelitian yang diajukan dalam kegiatan penelitian

ini yang menjadi masalah utama adalah pengidentifikasian model instrumen

pembelajaran fisika dengan pendekatan Proses Berpikir Kausalitik (PBK) yang

efektif untuk meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah siswa SMA. Untuk

itu, dalam penelitian ini dirumuskan masalah berikut: 1) Bagaimanakah model

instrumen pembelajaran fisika dengan pendekatanProses Berpikir Kausalitik yang

efektif dan efisien dalam meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah(KPM)

siswa SMA?dan 2) Bagaimana menyusun buku ajar dan buku teks pembelajaran

fisika SMA dengan pendekatan Proses Berpikir Kausalitik?

1.3 TujuanKhusus

Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen pembelajaran fisika

SMA dengan pendekatan Proses Berpikir Kausalitik (PBK) yang efektif dan

efisien dalam meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) siswa dan

menyusun buku ajar dan buku teks fisika SMA dengan pendekatan PBK berbasis

fenomena multi-akibat.

1.4 Urgensi Penelitian

Fenomena pembelajaran fisika SMA saat ini: Hingga saat ini

pembelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung berorientasi

pada kemampuan akhir mampu menyelesaikan soal-soal Ujian Nasional (UN).

Meskipun kemendikbud sudah melakukan upaya mengalihkan orientasi ini pada

penguasaan konsep fisika tetapi fenomena orientasi tersebut masih tetap ada di

SMA. Hal ini tidak lepas dari pemikiran-pemikiran keliru bahwa kualitas

pendidikan SMA masih disandarkan pada hasil UN bukan pada proses

pembelajarannya, paling tidak selama tiga tahun akademik. Sementara, hasil UN
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yang baik belum tentu mencerminkan kualitas penguasaan siswa pada mata

pelajaran fisika karena masih banyak soal-soal UN fisika yang dapat diselesaikan

dengan modal menghafalkan formula-formula matematik.

Konsekuensi jika fenomena dis-orientasi di atas TIDAK segera

diatasi: Hingga beberapa tahun ke depan, lulusan SMA bidang IPA tidak

memiliki penguasaan konsep-konsep fisika yang memadai sebagai syarat awal

mengikuti pembelajaran fisika pada jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi.

Hal ini dapat berdampak pada input perguruan tinggi yang berkualitas rendah

sehingga untuk menyelesaikan studinya, dengan orientasi kualitas yang sama,

memerlukan waktu yang lebih lama.

Strategi mengatasi fenomena di atas: Pendekatan Proses Berpikir

Kausalitik (PBK) menjadi satu strategi yang tepat untuk mengatasi disorientasi

pembelajaran fisika di SMA. Dengan bantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang

berbasis fenomena multi-akibat pendekatan PBK ini proses pembelajaran fisika

diawali dangan analisis konseptual fenomena-fenomena fisika. Dalam proses

berpikir kausalitas dan analitik berkembang proses berpikir tingkat tinggi lainnya,

seperti berpikir kritis, sintesis, dan kreatif yang semuanya menjadi unsur

pengembangan kemampuan bernalar siswa. Jadi luaran dari pembelajafran dengan

pendekatan PBK ini siswa memiliki kemampuan bernalar yang baik.

1.5 Temuan Yang Ditargetkan

Secara serial, setiap tahun penelitian ditargetkan memperoleh temuan-

temuan sebagai berikut:

a. Tahun pertama : Model instrumen pembelajaran Fisika SMA dengan

pendekatan berpikir kausalitik yang berupa sepuluh set

Tugas Pendahuluan (TP) dan 20 Lembar Kerja Siswa (LKS)

ber-scaffolding berbasis fenomena multi-akibat, serta draf

Buku Ajar Fisika SMA dengan pendekatan berpikir

kausalitik,

b. Tahun kedua : Buku Ajar Fisika SMA dan Draf Buku Teks Fisika SMA

dengan pendekatan berpikir kausalitik, dan
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c. Tahun ketiga : Buku Teks Fisika SMA dengan pendekatan berpikir

kausalitik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of the Art

Pendekatan berpikir kausalitas dan analitik telah dirancang sejak 2012

dengan orientasi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah (Rokhmat,

2012). Implementasi pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah pada mahasiswa kelompok bawah maupun atas sekalipun

peningkatan ini pada mahasiswa kelompok atas masih lebih baik daripada

kelompok bawah (Rokhmat, 2013b, 2013c). Fakta lain menunjukkan bahwa

implementasi pendekatan ini mendapat tanggapan positif dari mahasiswa maupun

pada dosen di program studi pendidikan fisika universitas mataram (Rokhmat,

2013a).

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

mengemukakan tiga model berpikir kausalitas,yaitu Model Kausal Divergen

(MKD), Model Kausal Konvergen (MKK) dan Model Kausal Rantai (MKR).

Selanjutnya, Rokhmat (2013a, 2013b, 2013c) dan Rokhmat, dkk. (2015)

menambahkan dua model lain, yaitu Model Kausal Sederhana (MKS) dan Model

Kausal Gabungan (MKG).

Modus model kausal dalam fisika: Dalam model kausal sederhana

(MKS), penyebab tunggal X mempengaruhi akibat tunggal Y, (b) model kausal

divergen (MKD), penyebab tunggalXmempengaruhi dua akibat Ydan Z atau lebih,

(c) model kausal konvergen (MKK), dua penyebab X dan Y atau lebih secara

terpisah berpengaruh pada akibat bersamaZ, 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). MKG dapat

merupakan kombinasi dari bagan model kausal MKD, MKK dan MKR. Model

MKG sebagai kombinasi MKD dan MKK menjadi model modus fenomena fisika.

Hampir semua fenomena fisika memiliki model ini. Pada model kausal jenis ini,
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fenomena fisika memiliki elemen penyebab maupun akibat lebih dari sebuah

(Rokhmat, dkk., 2015).

Indikator berpikir kausalitas: Siswa dikatakan memiliki kemampuan

berpikir kausalitas apabila ia mampu menguraikan suatu fenomenafisika kedalam

sebuah atau sejumlah komponen penyebab dan akibat pendukungnya kedalam

salah satu dari kelima model kausal di atas. Indikator kemampuan berpikir ini

adalah bahwa siswa mampu: (1) Memprediksi komponen penyebab dalam setiap

fenomena; dan (2) Menentukan secara deduktif akibat-akibat yang berpeluang

terjadi didasarkan pada penyebab pada butir (1) (Rokhmat, (2013b & 2013c,

2014, 2015), Rokhmat, dkk. (2015).

Berpikir analitik: Kemampuan berpikir analitik siswa akan berkembang

ketika berupaya menyusun elemen penyebab dan akibat dari suatu

fenomenafisika. Ketikamenguraikan fenomena kedalam elemen penyebab dan

akibat diperlukan pemahaman ide atau gagasan dan tujuan dari fenomena tersebut,

jugaperlu pertimbangan dan analisis perbedaannya. Pemahaman ide,

pertimbangan, dan analisis perbedaan adalah sejalan dengan pengertian berpikir

analitik yang dikemukakan oleh Paul & Elder (2003: 3), Amer (2005: 1-17),

Zschunke (2000: 2), Cohen (2000: vii), Parselle (tanpa tahun), dan Hamilton

(2001: 36-44)sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Jadi kemampuan berpikir

analitik memiliki peran penting terhadap kemampuan berpikir kausalitas

Kemampuan pemecahan masalah: Rokhmat (2013c)menyatakan

kemampuan pemecahan masalah (KPM)memiliki enam indikator, yaitu: (1)

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

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

pengidentifikasian (identifying). KPM juga dimaknai sebagai kemampuan siswa

untuk menggunakan knowledge yang dimilikinya dalam memilih dan/atau

memprediksi, secara deduktif, berbagai kemungkinan akibat, serta mampu

mengidentifikasi bagaimana sebuah atau beberapa penyebab tersebut dapat

menghasilkan suatu akibat yang terpilih atau terprediksi.
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2.2 Peta Jalan Penelitian

Pada tahun 2009 dilakukan studi awal kemampuan berpikir analitik

mahasiswa tahun pertama program studi pendidikan Fisika. Tahun 2010 hingga

2013 dilakukan pemotretan pengaruh berpikir kausalitik terhadap peningkatan

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Penelitian ini menghasilkan model

hipotetik pembelajaran berbasis kausalitas dan analitik (“kausalitik”) atau model

hipotetik Pembelajaran Berbasis Kausalitik (PBK) di Pendidikan Tinggi. Saat ini

sedang dilakukan penelitian tahun kedua dengan skema strategis nasional (2015

s.d. 2017) dengan hasil Model Pembelajaran Kausalitik (MPK) dan dilengkapi

luaran-luaran lainnya, seperti buku ajar Fisika Dasar I untuk mahasiswa dan dosen

dengan pendekatan berpikir “kausalitik”, serta buku teks model Pembelajaran

Kausalitik (Gambar 2.1).

Tahap lanjutan dari penelitian berskema Strategis Nasional ini meliputi

pengembangan dan implementasi model pembelajaran berbasis proses berpikir

kausalitik pada jenjang pendidikan menengah dan dasar.Tahap lanjutan pertama,

usulan sekarang, direncanakan selama tiga gahun (2017-2019), melalui skema

penelitian fundamental, akan dikembangkan instrumen pembelajaran kausalitik

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMA. Sementara,

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 2.1 Peta jalan penelitian
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tahap lanjutan kedua, direncanakan dilaksanakan tahun 2018 s.d. 2020 dengan sub

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

model Pembelajaran Kausalitik pada jenjang pendidikan menengah atas, jenjang

pendidikan menengah pertama, dan pada jenjang 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

(ibid).

Pelaksanaan penelitian dalam setiap skema, Penelitian 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.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen pembelajaran fisika

dengan pendekatan berpikir kausalitik yang efektif dan efisien dalam

meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) siswa SMA dan

menyusun buku ajar fisika SMA dengan pendekatan berpikir kausalitik dengan

basis fenomena multi-akibat dan multi-penyebab.

3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam empat bagian, yaitu

bagi peneliti, lembaga, pengguna, dan dunia ilmu pendidikan pada umumnya.

Masing manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Bagi peneliti : Penelitian ini menjadi wadah pengembangan ilmu pendidikan

fisika dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan fisika

pada umumnya, serta ilmu pendidikan pada umumnya.

b. Bagi lembaga pendidikan: Model instrumen pembelajaran fisika dengan

pendekatan berpikir kausalitik menjadi model alternatif

pengembangan instrumen pembelajaran selain model

instrumen pembelajaran lain yang sudah ada sebelumnya.

c. Bagi pengguna : Model instrumen pembelajaran ini dapat

diimplementasikan dalam pembelajaran fisika atau disiplin

ilmu lainnya baik pada jenjang perguruan tinggi maupun

pendidikan menengah dan dasar.

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

pendidikan, khususnya dalam bidang studi fisika di tingkat

pendidikan menengah.

3.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Luaran setiap tahun pelaksanaan penelitian yang ditargetkan adalah

sebagai berikut:

d. Tahun pertama : Dihasilkan instrumen pembelajaran Fisika SMA berupa

sepuluh set tugas pendahuluan(TP), 20 Lembar Kerja Siswa (LKS)

berbasis fenomena multi-akibat dan multi-penyebab untuk model

hipotetik pembelajaran kausalitik, draf Buku Ajar Fisika SMA

dengan pendekatan berpikir kausalitik, serta publikasi ilmiah melalui

oral pada konferensi internasional dan melalui jurnal internasional

dengan status submit.

e. Tahun kedua : Dihasilkan, model baku instrumen pembelajaran fisika

SMA dengan pendekatan berpikir kausalitik yang efektif dan efisien

dalam meningkatkan KPM siswa SMA dan Buku Ajar Fisika SMA

dengan pendekatan berpikir kausalitik. Dua luaran ini didasarkan

penyempurnaan hasil uji-coba dalam tahun pertama di enam sekolah

menengah atas (SMA) dan mencakup materi mekanika,
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termodinamika, kelistrikan, dan kesetimbangan benda tegar, serta

publikasi ilmiah melalui konferensi internasional dan jurnal

internasional bereputasi. Selain itu, pada tahun kedua ini juga

dirancang draf buku teks fisika SMA.

f. Tahun ketiga : Dihasilkan dua buku yang meliputi buku fisika SMA

dengan pendekatan berpikir kausalitik dan buku teks Fisika SMA

dengan pendekatan berpikir kausalitik, serta publikasi ilmiah melalui

jurnal internasional bereputasi dan konferensi internasional.

3.4 Produk yang dapat langsung dimanfaatkan

Hasil penelitian setiap tahun dapat digunakan secara langsung, yaitu:

1. Hasil tahun pertama: Sepuluh set tugas pendahuluan (TP) dan 20 Lembar Kerja

Siswa (LKS). Sedangkan draf Buku Fisika SMA dengan pendekatan berpikir

kausalitik baru dapat digunakan pada tahun perkuliahan 2018-2019.

2. Hasil tahun kedua: Model baku instrumen pembelajaran fisika SMA dengan

pendekatan berpikir kausalitik yang lebih efektif dan efisien dan draf Buku

Fisika SMA dan buku teks Fisika SMA dengan pendekatan berpikir kausalitik

juga dapat langsung digunakan dalam pembelajaran yang diberikan dalam

bentuk handout, dan

3. Hasil tahun ketiga: Dua luaran tahun kedua, buku ajar dan teks Fisika SMA

dengan pendekatan berpikir kausalitik dapat langsung digunakan dalam

pembelajaran meskipun belum dicetak, yaitu seperti pada tahun kedua,

diberikan dalam bentuk handoutI. Selain itu, 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 (tahap akhir pengembangan

melalui skema penelitian lain) dijadikan acuan dalam

mengembangkan pembelajaran suatu pokok bahasan pada disiplin

ilmu dan/atau jenjang pendidikan tertentu, 2) Buku Ajar Fisika SMA
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dapat digunakan sebagai buku pegangan siswa sedang buku teks fisika

SMA digunakan sebagai buku referensi.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitiantahun I dan II dilakukan dengan metoda campuran (mixed

method) yaitu menggunakan model modifikasi dari Embedded Experimental

Designdengan pendekatan dua fase (Creswell & Clark, 2007: 68-71). 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 Fisika SMA dengan pendekatan berpikir kausalitik. Dalam bentuk bagan,

metode penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 3.1.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan untuk instrumen pembelajaran kausalitik dengan

sasaran siswa SMA di kota Mataram. Tahun I, pengembangan sepuluh set Tugas

Pendahuluan (TP), 20 Lembar Kerja Siswa (LKS), dan draf buku ajar fisika SMA,

serta dokumen publikasi penelitian inidilakukan di Fakultas FKIP Universitas

Mataram.Tahun II, dilakukan uji-coba instrumen pembelajaran kausalitik  hasil

tahun I (TP, LKS, draf buku ajar), dilakukan di dua SMA di kota Mataram.

Sementara, penyusunan draf buku teks fisika SMA dan dokumen publikasi

penelitian ini dilakukan di Fakultas FKIP Universitas Mataram.Tahun III,

implementasi buku ajar dan draf teks fisika SMA (dilengkapi TP dan LKS)

dilakukan di dua SMA di kota Mataram, sementara penyusunan dokumen

publikasi penelitian dilakukan di Fakultas FKIP Universitas Mataram.

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

siswa saat melakukan pengembangan implementasi instrumen pembelajaran
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kausalitik diambil melalui observasi sedangkan berkenaan dengan tanggapan

siswa, guru, dan dosen terhadap instrumen pembelajaran ini diambil melalui

pengisian skala sikap dan/atau wawancara.

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

Data kualitatif diolah secara deskriptif, data kuantitatif diolah

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

menggunakan statistik uji-t dua ujung Wilcoxon untuk melihat pengaruh Berpikir

Kausalitik(BK) terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah (KPM)

dan perbedaan N-gain KPM antara siswa kelompok bawah dan kelompok

atas.Untuk memperoleh N-gain tersebut digunakan rumus berikut:

N-gain = (Hake, 2007: 24)

Hake (1999) menyusun kategori skor N-gain sebagai berikut: tinggi

untuk N-gain ≥ 0,7; sedang untuk 0,3 <N-gain< 0,7; dan rendah untuk N-gain ≤

0,3.

Hasil skala sikap diolah menggunakan skala Likert yang disusun oleh

Riduwan & Kuncoro E. A. (2011: 20-22), serta Suharaputra U. (2012: 82-84).

Setiap pernyataan positif dan negatif dianalisis menggunakan skala Likert, pilihan

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. Selanjutnya, masing-

masing dipersentase. Sementara skala sikap bagian ketiga, diolah secara kualitatif

melalui pengelompokan sikap berdasarkan isi. Interpretasi persentase setiap skala

sikap menggunakan kategori 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) diklasifikasi kedalam kelompok

tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan klasifikasi ini merujuk pada ekivalensi skor

dan predikat penilaian dalam 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 hingga 65 berpredikat

cukup; Skor 46 hingga 55 berpredikat kurang; dan Skor 0 hingga 45 berpredikat

sangat kurang, (FKIP Unram, 2011). Kemudian, skor dengan predikat baik dan

sangat baik diklasifikasikan tinggi, skor dengan predikat cukup diklasifikasikan
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sedang, dan skor dengan predikat kurang dan sangat kurang diklasifikasikan

rendah. Jadi klasifikasiKPM 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

Merujuk pada Tabel 3.1., dapat dijelaskan bahwa luaran setiap tahun

penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tahun I:a) Sepuluh set TP,b) 20 LKS ber-

scaffolding, c) buku ajar fisika SMA, dan d) publikasi ilmiah melalui seminar

nasional dan/atau internasional, serta e) jurnal nasional terakreditasi dan/atau

internasional bereputasi terindeks scopus;2) Tahun II:a) buku ajar fisika SMA, b)

buku teks fisika SMA, c) publikasi ilmiah melalui seminar nasional dan/atau

internasional, serta d) jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional

bereputasi terindeks scopus; dan 3) Tahun III:a) buku teks fisika SMA dan b)

publikasi ilmiah melalui seminar nasional dan/atau internasional, serta c) jurnal

nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi terindeks scopus.

4.6 Indikator Ketercapaian

Merujuk pada luaran penelitian per-tahun, indikator capaian penelitiannya

adalah sebagai berikut: 1) Tahun I: a) Tersusun model 10 TP dan 20 LKSfisika, b)

Draf buku ajar fisika SMA, c) Draf makalah invited spiker dan/atau terdaftar

seminar nasional atau intenarional, dan d) Draf jurnal nasional terakreditasi atau

internasional; Tahun II: a)Terbit buku ajar fisika SMA, b) Draf buku teks fisika

SMA, c) Terdaftar atau terlaksana pemakalah invited spiker dan/atau  terlaksana

seminar nasional (1) atau intenarional (1), dan d) Accepted jurnal nasional

terakreditasi atau internasional; serta 3) Tahun III: a)Terbit buku teks fisika SMA,

b) Terlaksana pemakalah invited spiker dan/atau  terlaksana seminar nasional (2)

atau intenarional (2), dan c) Published jurnal nasional terakreditasi atau

internasional.
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Luaran tahun pertama tercapai s.d. 28 Oktober 2017

Tiga jenis luaran yang ditargetkan memiliki ketercapaian seperti diperlihatkan

pada Tabel 5.1.

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 Tugas pendahuluan (TP) 10 8 90

2 Lembar kerja siswa (LKS) 20 14 90

2
Buku Ajar Fisika SMA
dengan pendekatan berpikir
kausalitik

1 1 80

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

70

Publikasi melalui prosiding
international (3a)

1 1
submit abstraks

& full paper
Publikasi ilmiah (Artikel
Jurnal Internasional
bereputasi) (3b)

1 1
submit abstraks

& full paper

Cakupan materi dalam penelitian ini (yang sudah dimuat dalam

pengembangan instrumen) meliputi pokok bahasan (PB) dalam mata pelajaran

fisika SMA . Pokok bahasan tersebut adalah: (1) Mekanika; (2) Optik; (3) Suhu

dan Kalor; (4) Kelistrikan; dan (5) Kesetimbangan benda tegar.

Deskripsi capaian penelitian sebagaimana ditampilkan daftarnya dalam

Tabel 5.1 adalah sebagai berikut:

1. Tugas pendahuluan (TP)
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Tugas pendahuluan yang sudah dikembangkan sebagaimana disebutkan dalam

tabel di atas masih disempurnakan dan direncanakan dibakukan pada akhir

masa penelitian ini.

2. Lmbar kerja siswa (LKS)

Sepeerti tugas pendahuluan, lembar kerja siswa (LKS) yang sudah

dikembangkan sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas juga masih

disempurnakan dan direncanakan dibakukan pada akhir masa penelitian ini

3. Buku Ajar Fisika SMA dengan Pendekatan Berpikir Kausalitik

Buku Ajar ini masih berbentuk draf dan direncanakan dibakukan dan terbit

secara resmi pada akhir pelaksanaan penelitian tahun ketiga, yaitu pada akhir

tahun 2019. Buku ini memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, Teori,

Tugas Pendahuluan (TP), Lembar Kerja Siswa (LKS), serta pembahasan

konsep yang berorientasi memandu siswa dalam menggunakan buku ini dalam

pembelajaran. Penekanan utama buku ini adalah memfasilitasi siswa untuk

memahami konsep-konsep fisika melalui fenomena-fenomena mono maupun

multi-akibat dan disertai dengan pendekatan grafik. Sementara itu,

pemahaman konsep secara komprehensif menjadi tujuan utama kompetensi

yang dimiliki siswa setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan buku

ini.

4. Publikasi

a. Pemakalah pada Konferensi Internasional

Publikasi melalui konferensi internasioanl ini sudah submit abstrak sedangkan

full paper akan di-submit bulan September tahun ini.

Publikasi ilmiah melalui prosiding internasional

Hasil dari konferensi di atas diharapkan minimal terpilih untuk publikasi

melalui prosiding internasional.

b. Publikasi pada Jurnal Internasional bereputasi



17

Publikasi pada jurnal internasional bereputasi ditempuh melalui dua jalur,

pertama jalur oral pada konferensi internasional dan/atau melalui submit

langsung pada jurnal tersebut.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan pelaksanaan penelitian dalam waktu tersisa hingga Desember

2017 meliputi validasi instrumen, khususnya untuk tugas pendahuluan (TP) dan

lembar kerja siswa (LKS). Selain itu, dilakukan penyelesaian draf buku ajar dan

penyusunan full paper unguk publikasi melalui jalur menjadi penyaji dalam

konferensi internasional dan submit langsung artikel pada jurnal internasional

bereputasi.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Hingga empat setengah bulan menjelang berakhirnya tiga tahun masa

penelitian ini telah dihasilkan draf untuk sepulut set tugas pendahuluan (TP), 20

lembar kerja siswa (LKS), buku ajar fisika SMA dengan pendekatan berpikir

kausalitik, serta draf artikel untuk publikasi ilmiah pada prosiding intenasional

dan/atau jurnal internasional bereputasi. Seluruh instrumen tersebut, saat

diimplementasikan dalam pembelajaran efektif untuk mengembangkan

kemampuan pemecahan masalah (KPM) siswa. KPM tersebut meliputi enam

indikator, yaitu 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.

7.2 Saran

Seluruh instrumen untuk pembelajaran pembelajaran fisika dengan

pendekatan berpikir kausalitik dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya

baru diimplementasikan pada pembelajaran fisika pada jenjang perguruan tinggi
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dan dan SMA dengan diorientasikan meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah (KPM). Berkenaan dengan kondisi ini dan mengingat pentingnya

pengembangan berpikir kausalitik ini dalam mengembangkan KPM dan KBK,

maka sangat dianjurkan untuk dilakukan pengembangan instrumen MPK ini pada

bidang ilmu lainnya 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

menjadi modus dalam pembelajaran selama ini adalah model kausal konvergen.

Namun demikian, dalam rangka mengembangkan KPM dan KBK model kausal

yang direkomendasikan 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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Lampiran-3 Contoh tugas pendahuluan (TP)

PETUNJUK

1. Proses pengerjaan tugas boleh dilakukan secara individu tetapi lebih
dianjurkan untuk mengerjakannya secara berkelompok.

2. Tugas dikerjakan dengan tulisan tangan dalam kertas folio.
3. Tugas dikumpulkan secara individu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
4. Kerjakan setiap perintah berikut dengan menggunakan acuan buku teks fisika.

Dalam setiap jawaban Anda harus disertakan dengan argumentasi yang
didasarkan pada konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang terkait.
Keterangan:
a. Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan

objek-objek dan dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
b. Prinsip adalah suatu pernyataan yang cakupannya terbatas dalam

menjelaskan perilaku alam (Giancoli, 2001:7) .
c. Teori adalah penemuan atau perumusan untuk menjelaskan dan mengatur

pengamatan yang tidak dapat “dibuktikan” secara absolut dan hanya akan
diterima apabila prekdiksinya dengan eksperimental secara kuantitatif lebih
baik dibandingkan dengan teori sebelumnya (Giancoli, 2001:3).

d. Hukum fisika adalah pernyataan yang berlaku secara eksperimental pada
ruang lingkup yang luas dari fenomena yang diteliti (Giancoli, 2001:7).

e. Apabila jawaban Anda tidak dijumpai dalam buku sumber Anda
diperbolehkan menggunakan penalaran dengan menyertakan fakta-fakta
yang dipandang dapat mendukung kebenaran jawaban tersebut.
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Tugas Pendahuluan-1

Pertemuan I
1. Sebutkan sinar-sinar istimewa yang terjadi pada pemantulan cermin cekung!
2. Sebutkan sifat-sifat bayangan dari sebuah benda tegak yang berada di depan

cermin cekung ketika:
a. Di ruang I
b. Di ruang II
c. Di ruang III
d. Di titik fokus
e. Di titik pusat kelengkungan cermin

3. Gambarkan pembentukan bayangan pada soal nomor 2.

Jawaban:
Pertemuan I
1. Pada cermin cekung berlaku hukum pemantulan sinar istimewa, yaitu sebagai

berikut:
a) Berkas sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui

titik fokus (f).

b) Berkas sinar datang melalui titik fokus (f) akan dipantulkan sejajar sumbu
utama.

c) Berkas sinar datang melalui pusat kelengkungan (P) akan dipantulkan
kembali melalui pusat kelengkungan (P).
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2. Sifat-sifat bayangan dari sebuah benda tegak yang berada di depan cermin
cekung:
a. Di ruang I: maya, tegak, diperbesar.
b. Di ruang II: nyata, terbalik, diperbesar.
c. Di ruang III: nyata, terbalik, diperkecil.
d. Di titik fokus: tidak terbentuk bayangan/bayangan di tak hingga.
e. Di titik pusat kelengkungan cermin: nyata, terbalik, sama besar.

3. Gambar pembentukan bayangan:

a. Di ruang I: maya, tegak, diperbesar.

b. Di ruang II: nyata, terbalik, diperbesar.

c. Di ruang III: nyata, terbalik, diperkecil.

d. Di titik fokus: tidak terbentuk bayangan/bayangan di tak hingga.
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e. Di titik pusat kelengkungan cermin: nyata, terbalik, sama besar.
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Lampiran-4 Contoh lembar kerja siswa (LKS)

PETUNJUK MENGERJAKAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

1. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama kelompokmu.
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam kolom yang telah disediakan, dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. Kolom penyebab merupakan kolom yang berisikan komponen-komponen

yang mempengaruhi fenomena.
b. Kolom akibat merupakan kolom yang berisikan kemungkinan-kemungkinan

akibat yang dapat terjadi berkaitan dengan fenomena.
3. Jawablah pertanyaan berikut secara tepat dan benar.
4. Gunakanlah konsep, prinsip, teori, atau hukum-hukum fisika jika ada yang

terkait dengan penjelasan dari jawaban Anda.
Keterangan:
f. Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek-

objek dan dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
g. Prinsip adalah suatu pernyataan yang cakupannya terbatas dalam

menjelaskan perilaku alam.
h. Teori adalah seperangkat konsep yang menjelaskan hubungan sistematis

suatu fenomena alamiah dengan memerinci hubungan sebab akibat yang
terjadi.

i. Hukum fisika adalah teori yang telah diuji dengan eksperimen, atau dengan
kata lain hukum fisika merupakan teori yang telah diyakini kebenarannya.

Salinlah jawaban lembar kerja yang telah kalian diskusikan bersama kelompokmu
ke dalam buku latihan kalian masing-masing.
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 1
PBK Tipe 2a

“Pemantulan Cahaya”

Satuan Pendidikan : SMA/MA
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/Semester : X/II
Waktu : 30 menit

Petunjuk!
1. Bacalah setiap fenomena fisika dengan teliti.
2. Analisis setiap fenomena fisika yang diberikan sehingga Anda menemukan

komponen-komponen penyebab dan akibat dari fenomena tersebut.
3. Masukkan setiap komponen penyebab dan akibat dalam tabel kausalitas.

Sebagian komponen penyebab dan akibat sudah tertulis dan Anda diminta
menentukan penyebab dan akibat lainnya dalam jumlah yang sudah
ditentukan.

4. Buatlah penjelasan untuk mengaitkan setiap penyebab dan akibat yang
ditimbulkan menggunakan konsep, prinsip, teori, dan/atau hukum fisika yang
terkait.

Fenomena Fisika:

1) Sebuah benda tegak berada di depancermin cekung. Posisi benda tersebut
dapat di pusat kelengkungan cermin atau di antara pusat optik dan pusat
kelengkungan cermin. Tentukan berbagai kemungkinan sifat bayangan yang
dihasilkan oleh cermin tersebut,serta gambarkan pembentukan bayangannya!
Jelaskan bagaimana itu terjadi, nyatakan konsep, prinsip, hukum, dan/atau
teori fisika yang terkait!

Tabel kausalitas untuk fenomena ini

Penyebab (Ada 3) Akibat (Ada 4)

1
.

Benda berada di depan cermin
cekung
……………………………

1. Bayangan yang terbentuk bersifat
maya, tegak, dan diperbesar
………………………………

Anggota Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2
.

3
.

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

2.

3.

4.

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Penjelasan:
Untuk akibat 1:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Gambar untuk akibat 1:

Untuk akibat 2:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Gambar untuk akibat 2:

Untuk akibat 3:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
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Gambar untuk akibat 3:

Untuk akibat 4:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Gambar untuk akibat 4:

2) Sebuah benda tegak berada di depan cermin cekung. Posisi benda tersebut
dapat di titik fokus atau lebih jauh dari titik fokus. Tentukan berbagai
kemungkinan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin tersebut, serta
gambarkan pembentukan bayangannya! Jelaskan bagaimana itu terjadi,
nyatakan konsep, prinsip, hukum, dan/atau teori fisika yang terkait!

Tabel kausalitas untuk fenomena ini

Penyebab (Ada 3) Akibat (Ada 5)

1.

2.

3.

Benda berada di depan cermin
cekung
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1.

2.

3.

4.

5.

Bayangan yang terbentuk bersifat
nyata, terbalik, dan diperbesar
Bayangan yang terbentuk bersifat
nyata, terbalik, dan diperkecil
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Penjelasan:
Untuk akibat 1:
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________
Gambar untuk akibat 1:

Untuk akibat 2:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Gambar untuk akibat 2:

Untuk akibat 3:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Gambar untuk akibat 3:

Untuk akibat 4:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________
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Gambar untuk akibat 4:

Untuk akibat 5:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Gambar untuk akibat 5:
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