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Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual Berbasis ICT dengan Mengintegrasikan Konsep 
MSTBK untuk Mencapai Kompetensi Fisika Siswa Kelas XI SMA 

Drs, Akrnam, MSi, Harman Amir,S. Si, M.Si 

Dalarn era globalisasi diperlukan SDM yang memiliki kompetensi dan karakter unggul 
untuk berkompetisi secara sehat. Dengan dasar ini kompetensi lulusan SMA adalah 
berkarakter mulia, keterampilan relevan, dan pengetahuan-pengetahuan terkait. Kenyataan 
menunjukkan pembentukan karakter dan pengetahuan siswa saling terlepas. Untuk mengatasi 
perrnasalahan ini diperlukan suatu bahan ajar yang sesuai untuk membentuk kompetensi siswa 
secara utuh. Berdasarkan ha1 di atas telah dilaksanakan penelitian yang bertujuan untuk 
menghasilkan bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan Matematika, Sains, Teknologi, 
bencana alam, dan karakter mulya yang valid, praktis, dan efektif. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan produk tersebut. Langkah-langkah penelitian meliputi: mengenal potensi 
dan masalah, mengumpulkan informasi, mendesain produk, memvalidasi desain, memperbaiki 
desain, menguji coba produk, merevisi produk, dan menguji coba pemakaian. Instrumen 
pengurnpul data pada penelitian ini terdiri dari empat bagian yaitu: lembar uji validasi tenaga 
ahli, lembar uji kepraktisan, lembar observasi nilai karakter, dan lembar tes ha i l  belajar. Data 
yang didapat dianalisis melalui lima cara yaitu: analisis skala Likert dari penilaian tenaga ahli, 
metode analisis statistik deskriptif, metode grafik, analisis regresi dan korelasi, analisis 
perbandingan berkorelasi 

Hasil validasi oleh tenaga ahli dari Dosen Jurusan Fisika FMIPA UNP Padang 
menyatakan bahwa bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk 
pembelajaran Fisika siswa kelas XI SMA telah berkategori baik ( rata-rata 4.15) yang ditinjau 
dari empat kategori penilaian yaitu substansi materi, tampilan komunikasi visual, desain 
pembelajaran dan pemanfaatan sofhuare. Hasil validasi oleh Guru Fisika SMA sebagai 
praktisi menyatakan bahwa bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan konsep MSTBK 
untuk pembelajaran Fisika siswa kelas XI SMA telah berkategori baik ( rata-rata 4.29) yang 
ditinjau dari enam kategori penilaian yaitu kemudahan dalam menggunakan menu, kemudahan 
dalam penggunakan panduan, penggunaan multimedia, kemudahan dalarn penilaian, 
keunggulan produk dan keterpakaian produk proses pembelajaran. Pada tahun ke-2 akan 
digunakan untuk menentukan tingkat kepraktisan dan efektifitas menggunaan bahan oleh 
siswa SMA kelas XI. Bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep 
MSTBK untuk siswa kelas XI SMA telah dapat diakses (diunduh) melalui mstbk.com. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta 
terapannya. Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tingginya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas 
Negeri Padang, sumber dana BOPTN maupun dana dari sumber lain yang relevan atau 
bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen 
Dikti Kemendiknas RI telah mendanai skema penelitian Penelitian Hibah Bersaing yang 
berjudul Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual Berbasis ICT Dengan 
Mengintegrasikan Konsep MSTBK Untuk Mencapai Kompetensi Siswa Kelas XI SMA, 
dari sumber BOPTN yang dialokasikan ke dalam DIPA Universitas Negeri Padang dengan 
surat penugasan pelaksanaan penelitian desentralisasi Nomor: 298.a. 1 l/UN35.2/PG/2013 
Tanggal 15 Mei 20 13. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
serta telah diseminarkan di tingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas 
Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima 
kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti 
Kemendiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2013. Kami 
yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat 
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga ha1 yang demikian akan lebih baik 
lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

m a n g ,  Desember 2013 
Penelitian 

.. ,. 



PRAKATA 

Puji syukur kepada Allah SWT dan berkat limpahan rahrnat dan karunia-Nya, 

pelaksanaan dan penulisan laporan kemajuan penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan 

Ajar Kontekstual Berbasis ICT dengan Mengintegrasikan Konsep MSTBK untuk Mencapai 

Kompetensi Fisika Siswa Kelas XI SMA, telah dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan validitas dan deskripsi bahan ajar fisika kontekstual berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk tahun pertama. Pada tahun kedua tujuan 

penelitian adalah untuk menentukan kepraktisan dan efektivitas penggunaan bahan ajar fisika 

kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalam pembelajaran 

menurut standar proses pada siswa kelas XI SMA 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sambungan bahan ajar kontekstual berbasis 

ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalam proses pembelajaran siswa kelas XI 

SMA sebagai persiapan generasi muda yang lnenguasai sains secara menyeluruh, memiliki 

kesiapan mental dalam menghadapi bencana alam, dan memiliki karakter mulia yang 

diperlukan dalam membangun suatu bangsa melalui pendidikan. 

Penelitian ini dibiayai oleh dana desentralisasi BOPTN Universitas Negeri Padang. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dirjen Dikti yang telah mendanai penelitian ini, serta 

Rektor UNP Padang yang telah memberi izin melaksanakan penelitian , Kepala Lembaga 

Penelitian UNP Padang, Jurusan Fisika FMIPA UNP dan pihak Fakultas MIPA yang telah 

mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada reviewer 

penelitian dan Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP yang memberi masukan untuk 

kesempurnaan penelitian ini pada seminar hasil penelitian. 

Semoga hasil yang dipaparkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

serta manfaat bagi pengembangan pembelajaran dimasa mendatang. 

Padang, November 20 13 

Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Surnber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan karakter unggul 

diperlukan dalam era globalisasi agar dapat berkompetisi secara sehat. Mereka harus 

mampu mengembangkan kompetensi secara utuh untuk bertahan dan eksis dalam era 

ini. Dengan dasar ini, keseimbangan antara keterampilan keras dan keterampilan lunak 

diperlukan untuk meraih sukses dalam berkompetisi. 

Pada era globalisasi ini, negara-negara semakin giat berkompetisi untuk 

memenangkan persaingan yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. 

Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam sains dan teknologi merupakan 

suatu indikator kunci kemajuan suatu bangsa. Peranan sains dan teknologi semakin 

dirasakan manfaaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Penerapan sains dan 

teknologi dalam berbagai bidang telah menunjukkan perubahan kehidupan manusia. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menyiapkan lulusan untuk 

memasuki era globalisasi. Pembenahan SDM hams dimulai dari pembenahan sistem 

pendidikan yang mengimplementasikan seperti penyempurnaan kurikulum pendidikan. 

Pemerintah selalu melakukan perubahan kurikulum, seperti kurikulum SMA 2013, 

dimana dalam perancangan kurikulum di.harapkan lulusan diharuskan memiliki 

kompetensi unggul, karakter mulia, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan, dan 

pengetahuan yang relevan untuk memecahkan permasalahan terkait. Pendidikan yang 

dilaksanakan seharusnya mampu membentuk kompetensi lulusan secara utuh yang 

diharapkan sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. 

Pembelajaran yang berkualitas merupakan suatu faktor penting untuk mencapai 

tujuan pendidikan untuk menghasilkan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan. 

Sesuai standar proses pembelajaran hams dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif, dan 

memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian siswa. Siswa dengan cara ini dapat mengkonstruksi pengetahuan, 

perilaku, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. 



Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran adalah meningkatnya 

kualitas lulusan yang secara formal diindikasikan oleh lulusan yang dapat beradaptasi 

dengan lingkungan dan merniliki kecakapan hidup (life skill dan softskill) . Secara non 

formal kualitas pembelajaran dapat dicerminkan oleh sejauh mana lulusan memiliki 

sikap ilrniah sebagai karakter masyarakat ilrniah. Salah satu cara yang dapat ditempuh 

untuk meningkatkan mutu lulusan tersebut adalah meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan penyedian sumber belajar yang dapat diakses kapan dan dimana saja. Peningkatan 

kualitas pelayanan terhadap siswa dapat dilakukan dengan memilih sumber belajar 

yang tepat, agar siswa memiliki sikap ilrniah antara lain jujur, objektif, terbuka, skiptis, 

toleran, kreatif dan inovatif. Salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan 

adalah bahan ajar yang mengintegrasikan kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup 

bermasyarakat dalam suatu mata materi yang relevan. 

Pengintegrasian pengetahuan yang relevan seperti teknologi yang relevan, 

bencana alam yang sesuai dengan materi, dan nilai karakter pada mata pelajaran fisika 

penting dilakukan. Alasannya adalah semua fenomena alam pada hakikatnya tidak 

dapat dipelajari secara terpisah-pisah. Fisika merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

gejala-gejala alam. Alam biasanya mengenalkan dirinya sebagai satu kesatuan dan 

bukan terpisah-pisah. Karena itu pengintegrasian berbagai konsep dan nilai kedalam 

pembelajaran fisika penting dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada kegiatan bimbingan teknis di 

Sumatera Barat ternyata pelaksanaan pembelajaran Fisika di SMA belum diarahkan 

untuk membentuk kompetensi siswa yang menyeluruh. Pembelajaran Fisika masih 

dilaksanakan secara parsial sehingga kurang mendukung kompetensi siswa secara 

utuh. Pembelajaran fisika dengan cara ini kurang dirasakan manfaatnya oleh siswa 

dalam kehidupan nyata. Akibatnya minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran 

fisika rendah. 

Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi pennasalahan ini adalah 

mengembangkan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan 

Matematika, Sains, Teknologi, bencana alam, dan karakter mulia (MSTBK) kedalam 



pembelajaran menurut standar proses untuk membentuk kompetensi siswa. 

Pengintegrasian pengetahuan lain yang terkait dengan fisika, keterampilan yang 

relevan, pemahaman terhadap bencana alam, dan nilai karakter mulia ke dalarn 

pembelajaran fisika penting untuk mengembangkan kompetensi siswa yang lebih utuh. 

Bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan konsep dan nilai MSTBK 

memiliki beberapa keunggulan. Pertama, mendukung penerapan pembelajaran 

kontekstual dengan memasukkan dunia nyata ke dalam proses pembelajaran. Kedua, 

mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika disebabkan keterbatasan 

dalam Matematika. Ketiga, mengenal keterkaitan fisika dengan cabang sains lainnya 

dan aplikasi fisika dalarn teknologi. Keempat, memberi wawasan kepada siswa tentang 

gejala alarn yang dapat menimbulkan bencana alam dan cara bersikap terhadap 

bencana alam tersebut. Kelima, mendukung pemanfaatan ICT dalam pembelajaran 

fisika. 

Dengan dasar ini peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan bahan 

ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalam 

pembelajaran menurut standar proses. Berdasarkan uraian di atas dilaksanakan 

penelitian dengan judul penelitian "Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual Berbasis 

ICT dengan Mengintegrasikan Konsep MSTBK untuk Mencapai Kompetensi Siswa 

Kelas XI SMA". 

Perrnasalahan pada penelitian ini cukup luas, agar penelitian tidak 

mengambang perlu dilakukan beberapa pembatasan masalah. Sebagai pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kontekstual berkenaan dengan gejala alam dan penerapan fisika yang ada di 

Sumatera Barat; 

2. Bencana alam yang dihubungkan dengan materi fisika gempa burni, tsunami, 

longsor, dan banjir; 

3. Nilai karakter mulia yang diintegrasikan kedalam bahan ajar yaitu religius, jujur, 

rasa ingin tahu, gemar membaca, bersahabat dan komunikatif, kerjasama, 

disiplin, tanggung jawab, dan peduli lingkungan; 



4. Bentuk produk bahan ajar berbasis ICT adalah dalam bentuk web menggunakan 

sofhvare moodle. 

Agar penelitian terfokus, berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Sebagai perumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana validitas dan deskripsi dari bahan ajar kontekstual berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan konsep MSTBK?. 

2. Bagaimana kepraktisan dan efektivitas penggunaan bahan ajar kontekstual 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK kedalam pembelajaran 

menurut standar proses pada siswa kelas XI SMA ?. 



BAB 11 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pentingnya Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau material yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan yang 

dirnaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar bagian 

yang penting dalam pembelajaran karena dapat digunakan sebagai sumber belajar baik 

bagi guru maupun siswa. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungadsuasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar (Barnbang S: 2007). Disisi lain bahan ajar 

merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting 

dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Secara 

garis besar, bahan ajar berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang 

hams dipelajari siswa (Abdul G: 2004). 

Bahan ajar merupakan seperangkat matedsubstansi pelajaran (teaching 

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau subkompetensi secara 

berumtan dan sistematis sehingga secara akumulatif marnpu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu (Herminarto S :  1997). Berarti bahan ajar dapat 

digunakan untuk menggali kompetensi siswa melalui membaca. Pemilihan bahan ajar 

hams sesuai dengan kurikulum berlaku sebagaimana diungkapkan Marshall (2004) " 

the selection of teaching and learning materials is an integral part of curriculum 

planning and delivery in preschools and schools. 

Disisi lain, Zulfina P (2004) mengemukakan bahwa "bahan ajar berupa paket- 

paket atau yang berisi informasi yang hams dikuasai dan dilaksanakan para siswa 

untuk mencapai penguasaan setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik dalam 

kebutuhan kiranya alat mencukupi sesuai praktek kompetensinya. Karena itu bahan 

ajar memegang peranan penting dalam pembelajaran. 



Bahan ajar kontekstual adalah separangkat materi pembelajaran yang disusun 

dan ditulis secara sistematis dan dalam penyajian materi tersebut dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bahan ajar kontekstual ini siswa lebih mudah 

memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga membuat 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Hal senada juga diungkapkan Marshall 

(2004) " Choosing and using teaching and learning materials forms the basis for the 

local development of processes for selecting and providing access to all teaching and 

learning materials used in the curriculum in preschools and schools". Bahan ajar 

hams dikembangkan berdasarkan kondisi daerah tertentu dan dapat diakses oleh 

semua guru dan siswa. 

Bahan ajar dalam pembelajaran mempunyai tiga fungsi. Pertama, pedoman 

bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, 

sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. 

Kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalarn proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang hams dikuasainya. 

Ketiga, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran (Herminarto S: 1997). 

Ada beberapa bentuk bahan ajar yang dapat dikembangkan. Secara umurn ada 

lima kelompok dari bahan ajar yaitu: bahan cetak seperti hand out, buku, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart; audio visual seperti video/film,VCD; audio seperti 

radio, kaset, CD audio, visual seperti foto, gambar, model/maket, dan multimedia 

seperti CD interaktif, computer based, internet (Depdiknas: 2008). 

Untuk menghasilkan bahan yang berkualitas penulis perlu memahami 

panduan tentang penulisan bahan ajar. Menurut Sulipan (2009) ada beberapa kegiatan 

penting yang perlu dilakukan oleh penulis adalah: mempelajari dan memahami standar 

kompetensi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menulis bahan ajar, mempelajari 

dan memahami kurikulum hasil penjabaran standar kompetensi, memetakan materi 

yang akan ditulis dalam bentuk satuan-satuan kumpulan materi yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menjadi judul bahan ajar, memahami kerangka penulisan bahan 

ajar yang sesuai dengan proses pembelajaran, dan memahami teknik penulisan 



termasuk penguasaan bahasa serta istilah yang sesuai dengan pengertian umum 

maupun khusus bagi bidang tertentu. 

Disisi lain Sulipan (2009) juga mengemukakan persyaratan bahan ajar adalah 

: sesuai dengan tujuan pembelajaran; sesuai dengan pemakai bahan ajar; sesuai dengan 

bahasa dan istilah yang digunakan pada bidang yang dipelajari; sesuai dengan 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dituntut dalam sebuah unit kompetensi; 

sesuai dengan sistem pembelajaran yang digunakan; dilengkapi dengan latihan 

pengetahuan maupun keterampilan untuk mencapai kompetensi tertentu; dilengkapi 

dengan ilustrasi yang memperjelas suatu uraian materi; memiliki layout yang menarik 

dan memperjelas pemahaman; dan memiliki kemasan yang menarik. Jadi ada 9 syarat 

yang perlu diperhatikan penulis untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. 

B. Bahan Ajar Berbasis ICT 

Merujuk pada esensi dari KTSP dan anjuran para pakar pendidikan, dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebaiknya pendidik menggunakan lebih dari satu media 

secara lengkap atau multimedia, sesuai dengan keperluan dan yang menyentuh semua 

aspek. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran pada satuan pendidikan yang harus 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan psikologis peserta didik (PP No. 19 Tahun 2005). Oleh 

karena itu penggunaan bahan ajar berbasis ICT sebagai bahan ajar multimedia menjadi 

salah satu pilihan yang baik untuk pelaksanaan pembelajaran (Jazuli: 20 10) 

Bahan ajar berbasis ICT adalah bahan ajar yang disusun dan dikembangkan 

dengan menggunakan alat bantu ICT untuk mengolah data, termasuk memproses, 

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalarn berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalarn kegiatan pembelajaran, penggunaan 

bahan ajar ICT memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi 

dasar (KD) secara runtut, sistematis, interaktif dan inovatif sehingga diharapkan semua 

kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu (Ibnu F: 201 0). 



Bahan ajar berbasis ICT merupakan bahan yang dengan sengaja disiapkan 

untuk keperluan belajar sebagai alat untuk membantu siswa menguasai teknologi 

informasi dan materi pelajaran dengan lebih cepat, menyenangkan dan meningkatkan 

hasil belajar. Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi kebutuhan yang 

mendesak untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan (Cheppy R: 

2008). 

Peran penting bahan ajar berbasis ICT dalam proses pembelajaran didasari 

oleh karakteristik bahan ajar yang lebih kompleks dibanding jenis bahan ajar lain. Ada 

beberapa karakteristik bahan ajar berbasis ICT antara lain : a. memanfaatkan 

keunggulan komputer (digital media ataupun teknologi jaringan), b. memanfaatkan 

teknologi multimedia, sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak 

membosankan dan pada akhirnya memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri, c. 

memanfaatkan teknologi elektronik; dan d. menggunakan bahan ajar bersifat mandiri 

disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapan 

saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya (Jazuli: 2010). Tasri 

(201 1) mengungkapkan 3 (tiga) fungsi pembelzjaran elektronik terhadap kegiatan 

pembelajaran, yaitu sebagai suplemen, sebagai pelengkap dan sebagai substansi. 

Bahan ajar berbasis ICT sebagai suplemen (tambahan), apabila siswa 

mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran 

elektronik atau tidak. Dalam ha1 ini, tidak ada kewajibanlkeharusan bagi siswa untuk 

mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik 

yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. 

Bahan ajar berbasis ICT, sebagai komplemen (pelengkap), apabila materi 

pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang 

diterima peserta didik. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik 

diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement (pengayaan) atau remedial bagi 

peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Bahan ajar ICT 

sebagai enrichment, apabila siswa yang dengan cepat menguasai/memahami materi 

pelajaran yang disarnpaikan instruktur secara tatap muka fast learners) mendapat 



kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk 

mereka. Bahan ajar ICT sebagai program remedial, apabila kepada siswa yang 

mengalami kesulitan memaham materi pelajaran yang disajikan guru secara tatap 

muka di kelas (slow learners) mendapat kesempatan untuk memanfaatkan materi 

pembelajaran pada ICT yang sudah dirancang untuk mereka. Bahan ajar ICT sebagai 

substansi, apabila bahan ajar sebagai model alternatif kegiatan pembelajaran. 

Tujuannya adalah agar para siswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari mereka. 

Salah satu keunggulan dari bahan ajar berbasis ICT adalah interaktivitas, baik 

interaktivitas fisik maupun mental. Interaktivitas fisik berhubungan dengan 

keterlibatan pengguna menggunakan software untuk belajar. Disisi lain, interaktivitas 

mental adalah interaktivitas dimana pengguna mencoba memahami materi dengan cara 

menangkap informasi-inforrnasi yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya 

dalam otak (Wawan H: 2010). Keunggulan lain dari bahan ajar berbasis ICT antara 

lain: membiasakan siswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar, memberikan 

pemberdayaan kemampuan personal pembelajar secara mandiri; belajar tanpa dibatasi 

ruang dan waktu; membuat materi-materi pembelajaran selalu dapat diperbaharui; 

menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya; 

memotivasi pembelajar; mendorong kematangan berpikir siswa; memberikan 

informasi dari berbagai sumber infonnasi; memperkaya pengalaman berbudaya; 

meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan sebagainya. 

Keberadaan bahan ajar sangat diperlukan dalarn suatu kegiatan pembelajaran. 

Alangkah mantapnya guru melaksanakan kurikulum baru apabila dipersiapkan bahan 

ajar guru dan juga bahan ajar siswa. Bahan ajar guru meliputi buku pedoman umum 

dan buku pedoman khusus. Keduanya sebagai buku pegangan guru dalam memberi 

motivasi, mengembangkan kreasi, menggali potensi dalam proses pembelajaran 

kepada siswa didiknya. Bahan ajar siswa merupakan buku pegangan siswa sedapat 

mungkin menarik, menyenangkan, membawa siswa didik lebih bersemangat untuk 

belajar dan mempelajari (Djoko S: 2004). 



Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah tersedianya 

bahan ajar yang memberi kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga 

menghasilkan belajar yang lebih baik (Cristina D: 2004). Dari hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan bahwa penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran memberikan 

berbagai kemudahan bagi siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

C. Integrasi Konsep MSTBK dalam Pembelajaran 

Integrasi adalah penggabungan dan pengkoordinasian bagian-bagian yang 

semua terpisah menjadi satu kesatuan. Tujuan dari integrasi adalah untuk 

meningkatkan penguasaan dan keterampilan secara utuh. Ilmu pengetahuan murni 

seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Teknologi merupakan dua ha1 yang 

saling saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Teknologi tidak akan dapat 

berkembang tanpa adanya ilmu pengetahuan murni, dan sebaliknya ilmu pengetahuan 

membutuhkan teknologi untuk menyediakan fasilitas dan peralatan penelitian yang 

akurat. Sebagai contoh, mesin uap tidak akan ditemukan tanpa adanya penelitian di 

bidang ilmu pengetahuan fisika. Di lain pihak, keberhasilan pembuatan mesin uap ini 

mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu murni yang berkaitan dengan 

teori panas dan termodinamika (Achmad T: 2012). Integrasi mempunyai dua dimensi, 

yaitu integrasi horizontal dan integrasi vertikal. 

Dimensi vertikal bertujuan mengintegrasikan persepsi dan prilaku pimpinan 

dan masyarakat dengan cara menghilangkan, mengurangi perbedaan kesenjangan 

antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Sedangkan dimensi 

horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan 

cara menjembatani perbedaan -perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor kultur 

dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. 

Integrasi sering dianalogikan sebagai suatu proses ketika kelompok sosial tertentu 

dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan 

hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut bisa 



tenvujud atas dasar agama dan kepercayaan, suku, ras dan kelas. Konsepsi tersebut 

mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang 

intensif dengan tetap mengakui adanya perbedaan. Kemudian jalan menuju proses 

intagrasi tidak selalu mulus seringkali menemukan hambatan-hambatan, Hal ini 

disebabkan oleh adanya primordialisme, suku, ras, agama dan bahasa. Kelompok yang 

merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut akan merasa tidak puas maka 

kelompok tersebut akan menyalurkan kekecewaannyadalam masyarakat melalui 

kelompok-kelompok yang sama-sama merasa kecewa. 

Matematika berguna untuk mengerti tentang alam. Matematika dalam Fisika 

memegang peranan penting karena bahasa dari fisika adalah matematika (Jones A.2: 

201 1). Ada tiga peranan matematika dalam fisika yaitu: matematika sebagai larnbang, 

matematika sebagai peta konsep, dan matematika sebagai mekanisme berpikir dalam 

fisika (Stanbrough: 2009). Clearly) teachers cannot know what 

EnglisWmathematicsNCT their learners will use as they move through their lives. This 

means that we cannot identzfi a curriculum core that every learner will use. Instead, 

and much more powerfully, learners should be taught to use and apply the 

EnglisWmathematics/ICT that they know, and to ask for help with the areas with which 

they are less confident. 

Biologi membahas semua makhluk hidup di dunia ini, sedangkan fisika 

menguji konsep dasar seperti energi, gaya, waktu, dan semua besaran turunan seperti 

massa, muatan, materi dan geraknya. Kombinasi dari biologi dan fisika adalah 

biofisika yaitu aplikasi dari hukum-hukum fisika untuk menjelaskan sifat-sifat dari 

makhluk hidup. Ini adalah fisika dari fenomena kehidupan yang mempelajari semua 

tingkat dari molekul dan sel pada biosfer secara keseluruhan (Khoji A: 201 1). Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan antara fisika dengan biologi. 

Fisika juga memiliki hubungan dengan bencana alam. Bencana alam adalah 

bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Sebenarnya gejala alam merupakan gejala 

yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada burni. Namun, hanya ketika gejala alam 

tersebut melanda manusia (nyawa) dan segala produk budidayanya (kepemilikan, harta 



dan benda), kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Pemahaman yang baik 

tentang fisika menyebabkan pemahaman yang baik terhadap gejala alam dan bencana 

alam. Dengan cara ini siswa memahami dengan baik tentang bencana alam dan 

memiliki kesiapan mental dalam menghadapi bencana alam terutama bagi daerah yang 

rawan terhadap bencana seperti gempabumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. 

Pengintegrasian nilai karakter juga penting dilakukan dalam pembelajaran 

fisika. Wagiran (201 1) mengemukakan bahwa "karakter merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang tenvujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agarna, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat". Disisi lain Suyanto (2009) menyatakan pengertian lain dari 

karakter adalah "cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara". 

Pada dasarnya nilai adalah sesuatu yang berharga, berrnutu, menunjukkan 

kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti apabila sesuatu itu 

berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai pendidikan karakter merupakan 

ukuran, mutu, atau kadar dari watak atau kepribadian seseorang yang dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan. Menurut Elkind dan Sweet, 

(2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut "character education is the 

deliberate efort to help people understand, cara about, and act upon core ethical 

values. When we think atau the kind of character we want is right, care deeply about 

what is right, even in the face ofpressurefiom without and temptation from within". 

Apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan karakter mulia. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter 

apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Orang berkarakter adalah orang 

yang mempunyai kualitas moral positif (Lue S: 2012). Menurut Al-Ghazali (Asmaran 

: 1994), akhlak mulia atau terpuji adalah "Menghilangkan semua adat kebiasaan yang 

tercela yang sudah digariskan dalarn agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan 



tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan 

mencintainya " Berarti bahwa akhlak mulia merupakan sifat-sifat atau tingkah laku 

yang sesuai dengan norma-norma ajaran agama. Akhlak mulia dapat ditiru dari 

keteladanan sosok pribadi yang memenuhi kewajiban dan menunaikan arnanah, 

pemimpin rakyat tanpa pilih kasih, dan beragam sifat mulia lainnya. 

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, 

yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, 

analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, 

sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, 

adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, 

tekun, uletJgigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, 

visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat, menghargai waktu, pengabdian, 

pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, terbuka, tertib. 

Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu 

juga marnpu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah 

realisasi perkembangan positif sebagai individu baik intelektual, emosional, sosial, 

etika, dan perilalcu (Muhammad A. A: 201 1). Individu yang berkarakter baik atau 

unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-ha1 yang terbaik terhadap 

Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional 

pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (Pengetahuan) dirinya dan disertai 

dengan kesadaran, emosi dan motivasinya serta perasaanya. 

Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari 

nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter 

dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya, tanggung jawab, jujur, 

hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja 

keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, 

toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan (Akhmad S: 2010). Disisi lain berdasarkan 

kemendiknas nilai-nilai yang terkandung dalarn pendidikan karakter meliputi : religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 



semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabatlkomunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung tawab 

(Umi R: 201 1). 

D. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalarn kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi 

berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, 

menjelaskan pengalaman belajar yang dialami siswa, merupakan hasil belajar 

(learning outcome) yang menjelaskan hal-ha1 yang dilakukan siswa setelah melalui 

proses pembelajaran, dan kehandalan kemarnpuan siswa melakukan sesuatu. 

Kompetensi dasar merupakan pernyataan minimal atau memadai tentang 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek dan sub aspek mata 

pelajaran tertentu. Hasil belajar mencerminkan kemampuan siswa dalam memenuhi 

suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar (Boediono: 

2002). Tingkat kemampuan yang dituntut dari siswa setelah ia mempelajari 

kompetensi dasar tertentu ditunjukkan dengan berbagai perilaku hasil belajar. 

Penilaian hasil belajar digunakan untuk menilai kompetensi siswa, bahan penyusun 

laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Barnbang S: 

2007). Dengan kata lain, kompetensi dapat diukur melalui hasil belajar siswa. 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai 

oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata 

pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja 

operasional yang terukur danlatau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikator pencapaian kompetensi 

diklasifikasikan pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 



E. Hasil Studi Pendahuluan 

Pengalaman dalam membina mata kuliah dasar-dasar pemograman komputer, 

fisika komputasi, media pembelajaran, dan geofisika sangat mendukung keberhasilan 

pelaksanaan penelitian ini. Studi pendahuluan yang telah dilakukan untuk mendukung 

penelitian antara lain: 1). Penyelidikan Secara Kualitatif dan Kuantitatif Terhadap 

Kesiagaan Masyarakat dan Gejala-gejala Alam di Sepanjang Pesisir Sumatera Barat 

Sebagai Upaya Mitigasi Bencana (Akrnam: 2009), 2). Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Mahasiswa pada Mata Kuliah Dasar-dasar Pemograman Komputer 

Melalui Pendekatan Constructivist Teaching and Learning Berbasis Algoritma 

(Akmarn: 2008), dan 3). Peningkatan Kecakapan Ilmiah Mahasiswa Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Generatif Berbantukan LPSTA pada Mata Kuliah 

Dasar-dasar Pemograman Komputer Berbasis Lesson Study (Akrnam: 20 12). 



BAB I11 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tahun pertama adalah untuk menentukan validitas dan 

deskripsi bahan ajar fisika kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep 

MSTBK. Tujuan penelitian tahun kedua adalah untuk menentukan kepraktisan dan 

efektivitas penggunaan bahan ajar fisika kontekstual berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK dalam pembelajaran menurut standar proses pada 

siswa kelas XI SMA. 

B. Manfaat Penelitian 

Dalam era globalisasi diperlukan SDM yang unggul dalam menghadapi 

persaingan secara sehat. Dengan alasan ini penelitian untuk meningkatkan kompetensi 

siswa secara utuh penting dilakukan. Ada empat urgensi utama pentingnya penelitian 

ini. Pertama, kompetensi secara utuh bagi lulusan SMA diperlukan untuk berkompetisi 

secara sehat dalam era global. Kedua, pemahaman siswa terhadap bencana alam 

penting sehingga mereka siap dan tahu tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, 

pembentukan karakter mulia diperlukan oleh siswa untuk mencapai sukses baik dalam 

pembelajaran, melanjutkan studi, dan mencari pekerjaan. Keempat, pemanfaatan ICT 

dalam pendidikan penting untuk mendapatkan sumber belajar dan membuat 

pembelajaran yang menyenangkan, memotivasi, interaktif, dan fleksibel. 

Penerapan hasil penelitian dalam bentuk bahan ajar kontekstual berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalarn proses pembelajaran siswa kelas XI 

SMA adalah mempersiapkan generasi muda yang menguasai sains secara menyeluruh, 

memiliki kesiapan mental dalam menghadapi bencana alam, dan memiliki karakter 

mulia yang diperlukan dalam membangun suatu bangsa melalui pendidikan. Fisika 

merupakan dasar yang penting dalam penguasaan teknologi. Karena itu, penguasaan 

siswa terhadap fisika, kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan 

kejadian bencana alam, dan keunggulan nilai karakter mulia akan mendukung 

pembangunan dalam bidang pendidikan. 



BAB IV 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). 

R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono: 2006). Pengertian lain dari R&D 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan 

(Nana S.S:  2006). Berarti produk merupakan bagian yang penting pada penelitian ini. 

Pada kegiatan uji coba produk digunakan desain eksperimen semu dengan cara 

membandingkan keadaan sebelum dan keadaan sesudah (before-after) diberi 

perlakuan. Disisi lain pada kegiatan uji coba pemakaian digunakan eksperimen semu 

dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian terdiri dari dua jenis yaitu bahan ajar kontekstual berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan konsep MSTBK d m  siswa sebagai objek pengguna bahan 

ajar. Kegiatan penelitian difokuskan untuk menghasilkan dan menguji bahan ajar 

kontekstual berbasis yang memiliki kriteria yang baik, valid, praktis, dan efektif. Uji 

coba produk dan uji coba pemakaian bahan ajar kontekstual berbasis ICT yang 

dihasilkan dilakukan kepada siswa SMA kelas XI. Perlakum terhadap siswa diberikan 

dalarn bentuk penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK dalam pembelajaran menurut standar proses. 

C. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian yang berhubungan dengan penggunaan komputer dalam pembelajaran 

telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengalaman dalarn 

pemanfaatan komputer dalam pembelajaran sangat relevan dengan pengembangan 

bahan ajar berbasis ICT. Disamping itu juga telah dilakukan penelitian yang 

berhubungan dengan mitigasi bencana alam di sepanjang pesisir Sumatera Barat. 



Pengalaman ini relevan dengan pengintegrasian bencana alam ke dalam bahan ajar 

kontekstual berbasis ICT. Pengalaman dalam penerapan komputer dalam pembelajaran 

dan kesiagaan masyarakat dan gejala alam di sepanjang pesisir Sumatera Barat akan 

mendukung pelaksanaan penelitian ini yang akan dilaksanakan selama dua tahun. 

Penelitian pada tahun pertama diarahkan untuk bahan ajar kontekstual berbasis 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK yang memiliki deskripsi dan 

validitas yang baik. Pada tahap ini dilakukan lima langkah yaitu: mengenal potensi dan 

masalah, mengumpulkan infonnasi, mendesain produk, memvalidasi desain, dan 

memperbaiki desain melalui uji coba terbatas. 

Penelitian pada tahun kedua diarahkan untuk melakukan uji coba pemakaian 

bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalam 

pembelajaran menurut standar proses untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan 

dari bahan ajar secara luas. Pada tahap ini dilakukan empat langkah yaitu: 

memperbaiki desain, menguji coba produk, merevisi produk, menguji coba pemakaian, 

dan merevisi produk. Penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK diperkirakan dapat meningkatkan kompetensi fisika 

siswa SMA dalam pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang bagan alir penelitian 

yang telah dan yang akan dilakukan dapat diperhatikan Gambar 1 

Penggunaan Komputer Bahan Ajar Sumber Belajar 

Mmdla Pmmbslalum 

Riset Pendahuluan RlsetTahun II Pencapaian 
Kornpetensi Slswa 
Secara Utuh 

Banjlr %,,& bunaml 

Gempa Buml 

Bencana Alarn Pernbelajaran Penerapan Standar Pmses 

4 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 
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D. Instrumen Pengumpul Data 

Instnunen pengumpul data penelitian ada empat macam yaitu: lembar uji 

validitas, lembar uji kepraktisan, lembar observasi karakter, dan lembar tes hasil 

belajar. Lembar uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat validitas bahan ajar 

kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK menurut 

pemikiran rasional dari tenaga ahli. Lembar uji kepraktisan digunakan untuk 

menentukan keterlaksanaan penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK dalam pembelajaran. Lembar tes hasil belajar 

digunakan untuk menentukan efektivitas penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis 

ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalam pembelajaran. Khusus untuk 

tahun pertama, sesuai dengan tujuan penelitian instrumen dikerjakan adalah instrumen 

uji validitas untuk tenaga ahli dari perguruan tinggi yang meninjau produk yang 

dihasilkan dari kaca mata teoritis dan lembaran validator oleh guru Fisika SMA yang 

meninjau produk dari kaca mata praktisi pembelajaran di sekolah (SMA). 

E. Teknis Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan empat macam metoda yaitu 

analisis statistik deskriptif, metoda grafik, analisis regresi linear dan korelasi, dan 

analisis perbandingan berkorelasi. Analisis deksriptif digunakan untuk mengetahui 

informasi lebih rinci tentang data hasil belajar siswa meliputi: nilai rata-rata, median, 

modus, simpangan deviasi, varians dan sebagainya. Metoda grafik digunakan untuk 

memberikan kesan visual tentang kepraktisan penggunaan bahan ajar kontekstual 

berbasis ICT dalarn pembelajaran. Analisis regresi dan korelasi masing-masing 

digunakan untuk menentukan hubungan hasil belajar sesudah dengan sebelum 

perlakuan dan menentukan nilai koefisien regresi. Analisis perbandingan berkorelasi 

digunakan untuk menentukan keefektifan penggunaan perangkat pembelajaran sains 

terpadu. Khusus untuk tahun pertama, sesuai dengan tujuan penelitian analisa data 

yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, metoda grafik. 



Analisa deskriptif yang dilakukan adalah produk yang dihasilkan. Penilaian 

produk berdasarkan angket yang telah diisi oleh tenaga ahli dianalisis untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dari produk yang dikembangkan. Analisis validitas 

menggunakan Skala Likert dengan langkah-langkah: 

1. Memberikan skor untuk setiap item jawaban sangat baik (5), baik (4), cukup (3), 

kurang (2) dan sangat kurang (1). 

2. Menjurnlahkan skor total tiap validator untuk seluruh indikator. 

f 3. Pemberian nilai validitas dengan cara menggunakan rumus: P = ; 

dimana : 

P = Nilai akhir 

f = Perolehan skor 

N = Skor maksimum 

Kategori validitas dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut: 

Tabel 1. Tabel Kategori Validitas 

1 2 1 4 < x < 5  I Baik I 
1 3 1  3 5 x < 4  I Cukup I 

Kriteria 

Sangat Baik 

No 

1 

Nilai 

5 

4 

5 

dimodifikasi dari Riduwan (2009) 

2 5 x < 3  

1 < x 5 2  

Kurang 

Sangat Kurang 



BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Sesuai proposal kegiatan penelitian ini ditargetkan empat temuan. Pertarna, 

terciptanya bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk 

pembelajaran fisika siswa SMA yang valid, praktis, dan efektif. Kedua, artikel 

ilmiah tentang hasil pengembangan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK dan penerapannya dalam pembelajaran fisika 

yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi. Ketiga, adanya model mitigasi 

bencana alam yang sesuai dengan wilayah Sumatera Barat. Keempat, adanya skripsi 

mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian ini. Target di atas akan dicapai 

dalam jangka waktu 2 tahun. 

Taget penelitian pada tahun pertarna diarahkan untuk bahan ajar kontekstual 

berbasis berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK yang memiliki 

deskripsi dan validitas yang baik. Berdasarkan ha1 di atas akan diuraikan hasil yang 

dicapai sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun pertarna. 

1. Bahan Ajar yang Dihasilkan 

Bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk 

pembelajaran Fisika Siswa SMA yang dihasilkan telah selasai dirancangan dan 

produksi dalam skala terbatas. Produksi terbatas berguna untuk keperluan validasi 

oleh tenaga ahli dari dosen Jurusan Fisika FMIPA dan guru Fisika di SMA di Kota 

Padang. Produk yang dihasilkan dibuat dalam dua bentuk yaitu bentuk bahan ajar 

untuk teoritis dan bahan ajar dalam bentuk LKS (Lembaran Kerja Siswa). 

Pembagian produk dalam dua bentuk bertujuan agar pengguna (siswa) dapat 

bekerja dengan LKS dan menggunakan bahan ajar teoritis sebagai salah satu acuan 

untuk mengisi LKS. Berikut ini akan dijelaskan bentuk tarnpilan dari bahan ajar 

yang telah dapat diunduh melalui mstbk.com. 
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Gambar 2: Tarnpilan Pertama 
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Gambar 3. Tampilan Halarnan Home 
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Gambar 4: Identitas Bahan Ajar 

Gambar 2 merupakan halaman awal dari 
produk yang dihasilkan setelah masuk 
situs mstbk.com. Pada halarnan ini 
dikemukakan informasi tentang isi 
website mengenai kompetensi lulusan 
SMA menurut kurikulum 20 1 3, 
pentingnya integrasi pengetahuan lain 
yang relevan, teknologi yang relevan, 
bencana alarn yang sesuai dengan materi, 
dan nilai karakter pada mata pelajaran 
Fisika. 

Garnbar 3 merupakan halaman Home 
pada webpage bahan ajar Fisika SMA 
kelas XI. We bsite mstbk. corn menyaj ikan 
delapan menu utarna yaitu identitas 
bahan ajar, pendahuluan, materi 
pembelajaran, latihan soal, uji 
kompetensi, referensi, download, dan 
menu tarnbahan berupa chatting dan 
forum diskusi. Pada halarnan home ini 

memungkikan user memilih berbagai 
menu Yang dapat diakses. 

Gambar 4 merupakan Menu identitas 
bahan ajar memuat bentuk cover dan 
identitas bahan ajar yang berisikan mata 
pelajaran, kelas dan penyusun. Halarnan 
ini berfungsi sebagai cover dari bahan 
ajar secara keseluruhan. 



Gambar 5: Halarnan Pendahuluan 

Gambar 5 merupakan menu pendahuluan 

terdiri atas tiga submenu yaitu link ke 

halaman deskripsi bahan ajar, kompetensi 

dan panduan penggunaan bahan ajar. 

Menu ini berfungsi sebagai pengantar 

pengguna dalarn memakai bahan ajar ini. 

Halaman ini membantu user menemukan 

deskripsi bahan ajar, informasi 

kompetensi yang akan dicapai dan 

panduan bagi user untuk menggunakan 

bahan ajar. 
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Gambar 6 merupakan halarnan web 
deskripsi bahan ajar. Submenu deskripsi 
bahan ajar berisi tentang penjelasan 
sekilas mengenai bahan ajar yang dibuat. 

; 

I 

Gambar 6: Dekskripsi bahan ajar 

Spesifikasi bahan ajar yang dibuat adalah 
bahan ajar fisika berbasis ICT dengan 
mengintegrasikan konsep Matematika, 
Sains, Teknologi, Bencana alam dan 
karakter mulia. Integrasi ini dapat 
ditemukan dalam materi pembelajaran, 
latihan soal dan evaluasi. Halaman 
disajikan sebagai motivasi awal bagi 
siswa yang akan belajar Fisika. 
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Gambar 7: Panduan penggunaa? 
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Gambar 8: Kompetensi 
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Gambar 7 merupakan tampilan halarnan 
submenu panduan menampilkan panduan 
bagi user untuk menjalankan halaman 
bahan ajar fisika.mstbk.com. Submenu 
ini juga dilengkapi dengan beberapa 
menu navigasi yang memudahkan user 
ke halaman yang mereka butuhkan. 
submenu ini berisi langkah-langkah 
pengguna dalarn menggunakan bahan 
ajar berbasis ICT ini, mulai dari panduan 
penggunaan sampai dengan panduan 
belajar siswa. 
Garnbar 8 merupakan submenu 
kompetensi dari menu pendahuluan 
menjelaskan kompetensi yang akan 
dijelaskan pada bahan ajar. Submenu ini 
memuat standar kompetensi dan 
kompetensi dasar sehingga tergarnbar 
materi-materi yang akan dijelaskan. 
Submenu ini juga menampilkan indikator 
pencapaian yang hams dicapai siswa 
dalam menguasai bahan ajar tersebut. 

Garnbar 9 merupakan halaman navigasi 
untuk memilih materi yang diinginkan 
oleh pemakai. Pada halaman materi 
pembelajaran terdapat link untuk masing- 
masing bahan ajar. Untuk setiap 
kompetensi dasar, terdapat dua bahan 
ajar dengan mengintegrasikan MSTBK. 
Masing-masing materi memiliki topik 
yang berbeda-beda. Menu materi berisi 
materi pembelajaran yang sesuai dengan 
standar kompetensi dan kompetensi dasar 
kelas XI SMA. jika kita mengklik menu 
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pengantar mengenai materi yang akan 
dipelajari siswa. Gambar yang diserta 
beberapa pernyataan berfungsi untuk 
memotivasi dan memfokuskan perhatian 
siswa mengikuti pembelajaran. Gambar 
sepeda motor dan sepeda b e h g s i  
membantu siswa memahami tentang 

yang berkaitan dengan materi tersebut 
agar siswa lebih memahami materi yang 
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Gambar 1 1. Tampilan Bahan Ajar 
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lebih memahami materi yang diajarkan 
dan mengetahui fenomena disekitar. 

Gambar 12. Animasi dalarn Bahan 

latihan soal terkait materi pembelajaran 
yang sedang dipelajari. Pada latihan 

.- ,..- .." . 
mencakup latihan soal matematika, 

teknologi dan bencana alarn. 

- .  
,-.. -.., . dengan MSTBK. Pengintegrasian 

dilakukan dengan instruksi dan soal itu 
---- . 
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Gambar 14. Isi Latihan Soal 

LATIHAN SO, 
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terdapat dua tipe soal yaitu pilihan ganda 
dan essay terstruktur 

emungkinkan pengguna untuk dapat 
endownload LKS dalam bentuk PDF 

ehingga dapat dicetak oleh pengguna 

menu yang memfasilitasi siswa dapat 

bersifat umum dan karena transaksi yang 
dilakukan dapat diakses semua pengguna 

Gambar 17. Fasilitas Chatting 

menu yang memfasilitasi pengguna untuk 
dapat berdiskusi mengenai materi 
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Gambar 19. Referensi 

Gambar 19: Tampilan Menu Home 
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Gambar 20: LKS Elastisitas Bahan 

Gambar 19. Menu referensi adalah acuan 
yang digunakan dalarn penulisan bahan 
a-jar. 

Gambar 19 Tampilan Menu home 

merupakan tarnpilan awal LKS berbasis 

ICT dengan mengintegrasikan MSTBK. 

Pada home LKS berisi informasi singkat 

mengenai LKS dan ada main menu yang 

berisi menu-menu pilihan seperti 

pendahuluan, LKS, evaluasi, download, 

chat dan forum diskusi 

Gambar 20 merupakan halaman salah 
satu contoh bagian pendahuluan LKS 
tentang Elastisitas Bahan 
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Gambar 23: Hubungan Gerak 

Melingkar dan Bencana 
Alam 

pembelajaran. 



Gambar 24 Merupakan contoh hubungan 

Gerak Melingkar dan Bencana Alam, 

dimana siswa dapat mengakses 2 buah 

video dan 2 animasi yang 

memperlihatkan besaran yang ada dalam 

bencana alarn. Video dan animasi yang 

ditarnpilkan dapat berfungsi sebagai 

media untuk eksplorasi dalam 

pembelajaran 

Gambar 25 Merupakan tarnpilan materi 

mengkaitan Nilai dengan waktu. 

Tampilan ini berfungsi mengajak siswa 

melihat bagaimana keterkaitan nilai-nilai 

karakter dengan waktu, ayat Al-Qur'an. 

Disini dipesankan bahwa ketepatan 

waktu (disiplin) penting dalam Fisika 

Gambar 26 Merupakan tarnpilan materi 

yang mengkaitkan dengan konsep 

Matematika (menghitung turunan suatu 

fungsi) sebagai matematika prasyarakat 

yang dimiliki untuk mempelajari gerak 

lurus berubah beraturan. Garnbar Kereta 

Api merupakan penegasan kepada siswa 

tentang penerapan Fisika dalam teknologi 

transporasi 
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Gambar 24: Hubungan Gerak Benda 
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Gambar 25: Tampilan Materi 
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2. Skripsi mahasiswa. 

Penelitian ini melibatkan 4 orang dalam rangka menyelesaikan skripsi mereka. 

Judul skripsi mahasiswa tersebut seperti terlibat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Daftar Judul Sripsi Mahasiswa 

B. Pembahasan 

Produk yang dihasilkan berupa Keterpakaian produk proses pembelajaran 

yang dihasilkan telah dilakukan uji produk kepada 5 orang tenaga ahli yaitu dosen 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang dengan latar belakang keahlian 

yang berbeda-beda. 2 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang subtansi materi fisika, 

1 orang ahli bidang media pembelajaran Fisika, 2 orang ahli dalam pembelajaran di 

sekolah menengah. Tenaga ahli bidang kependidikan adalah dosen yang sering 

No 

1 

2 

3 

4 

Narna mahasiswa 

Widya Fibriantil 

NIMITM: 

1 7494120 1 0 

Dilla Oktantiaf 

NIM/TM: 

1603212010 

Dea Stivani 

Suhermad 

NIMITM : 

17495120 10 

AtikaUlya 

Akrnall NIWTM: 

1601912010 

Judul 

Pembuatan Bahan Ajar Berbasis ICT dengan 

Mengintegrasikan MSTBK Materi Getaran, Energi 

dan Momentum untuk Mencapai Kompetensi Siswa 

Kelas XI SMA 

Pembuatan LKS Berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan MSTBK Materi Getaran, Energi 

dan Momentum untuk Mencapai Kompetensi Siswa 

Kelas XI SMA 

Pembuatan Bahan Ajar Berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan MSTBK Materi Gerak dan Sifat 

Elastisitas Bahan untuk Mencapai Kompetensi 

Siswa Kelas XI SMA 

Pembuatan LKS Berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan MSTBK Materi Gerak dan Sifat 

Elastisitas Bahan untuk Mencapai Kompetensi 

Siswa Kelas XI SMA 



menjadi pembimbing Pengalaman Lapangan mahasiswa dan nara sumber dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah menengah dan pembina mata kuliah 

proses pembelajaran serta mendapat hibah penelitian dibidang pembelajaran di 

sekolah menengah. Tenaga ahli media adalah dosen yang mengampu mata kuliah 

media pembelajaran dan dosen multimedia serta melakukan penelitian 

kependidikan pada sekolah menengah khususnya tentang mengembangan model 

dan pembelajaran serta sering menjadi nara sumber dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah menengah. Dosen tenaga ahli dalam subtansi materi 

adalah dosen yang mengampu mata kuliah Fisika Teoritis dan terlibat kegiatan 

peningkatan kualitas guru di sekolah menengah dalam penguasaan substansi materi 

fisika. Data hasil penilaian tenaga ahli terhadap produk dan perhitungannya seperti 

terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3: Hasil Penilaian Terhadap Bahan Ajar MSTBK 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa bahan ajar berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan MSTBK untuk mencapai kompetensi siswa kelas XI SMA yang 

dihasilkan memperoleh skor rata-rata 4.15 yang berarti bahan ajar yang dihasilkan 

telah berkategori baik ditinjau dari empat kategori penilaian yaitu substansi materi, 

No 

2 

3 

4 

Aspek yang 
dinilai 

Substansi 
Materi 
Tampilan 
Komunikasi 
Visual 
Desain 
Pembela- 
j aran 
Pemanfaat- 
an Software 

Krite- 
ria 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Skor 
Rata- 
rat, 

~~~l 

4.20 

4.11 

4.20 

4.12 

Rata-rata 

Skor Rata-rata 

4.15 

Valida- 
tor 5 

4.2 

4.167 

4.1 

4.167 

Valida- 
tor 1 

4.2 

4.2 

4.5 

4 

Valida- 
tor 2 

4.3 

4 

4.125 

3.833 

Valida- 
tor 3 

4 

4.167 

4 

4.25 

Valida- 
tor 4 

4.3 

4 

4.25 

4.333 



tarnpilan komunikasi visual, desain pembelajaran dan pemanfaatan software. Secara 

lebih rinci dapat dijelaskan seperti uraikan berikut ini. 

Substansi materi memperoleh skor 4.20 yang berarti berkategori baik. Validator 

menyarankan hal-ha1 yang perlu mendapat perbaikan antara lain perlu menambahkan 

bentuk anirnasi dan cara penulisan besaran Fisika dicermati kembali dengan baik. 

Tarnpilan komunikasi visual diperoleh skor rata-rata 4.1 1 yang berarti berkategori 

baik. Validator mengharapkan saran perbaikan dalarn besar font yang digunakan agar 

lebih besar siswa membacanya dapat merasa lebih nyaman. Perlu diperbaiki adalah 

kerapian dalam menulis paragraf dan kalimat serta kalimat yang digunakan masih 

monoton. Desain pembelajaran diperoleh skor rata-rata 4.20 yang berarti berkategori 

baik. Validator menyarankan perbaikan khususnya untuk LKS agar menambahkan 

fasilitas untuk responsi untuk pengguna dan tambahkan jurnlah alat dan bahan yang 

diperlukan untuk LKS eksperimen serta panduan penggunaan media, animasi dan 

video. Pemanfaatan sofhvare diperoleh skor rata-rata 4,12 yang berarti berkategori 

baik. Validator menyarankan perbaikan antara lain video yang ada dapat berfungsi 

tanpa mendownload terlebih dahulu. Secara perbaikan yang disarankan para tenaga 

ahli telah dilakukan revisi. 

Produk penelitian yang dihasilkan dibagi atas empat yaitu 2 (dua) berbentuk 

bahan ajar dan 2 (dua) berbentuk Lembaran Kerja Siswa (LKS). Pembagian produk 

menjadi 4 (empat) bagian ini bertujuan untuk mudahkan dalam membuat dan 

memvalidasi produk penelitian. Apabila produk dibuat dalam satu paket dapat 

menyebabkan kejenuhan dari validator memberi masukan secara sekaligus. Dengan 

pemecahan produk menjadi paket-paket diharapkan validator dapat bekerja dengan 

kondisi yang nyaman. Secara grafik penilaian terhadap setiap paket produk dalam 

bentuk diagram batang adalah seperti Gambar 27: 



4.40 

4.30 

4.20 

4.10 

4.00 Materi 1 

3.90 LKS 1 

3.80 m Materi 2 

3.70 ¤ LKS 2 

3.60 Rata-rata 

3.50 

Substansi Tampilan Desain Pemanfaatan 
Materi Komunikasi Pembelajaran Software 

Visual 

Gambar 27. Penilaian Validator Terhadap Setiap Produk yang Dihasilkan 

Gambar 27 memperlihatkan bahwa secara subtansi materi pada produk yang 

dihasilkan sudah berkategori baik. Beberapa masukkan dari validator yang diperbaiki 

apabila produk akan diproduksi secara luas antara lain diperlukan disempurnakannya 

pada bagian pendahuluan dibuat kalimat pengantar agar sisa tertarik untuk membaca. 

Nilai karakter apa yang dicapai siswa juga harus disarnpaikan pada bagian 

penduhuluan. Validator juga menyarankan agar pada bagian pendahuluan juga perlu 

dijelaskan bagaimana bentuk pengintegrasian MSTBK dalarn pembelajaran Fisika dan 

cara masuk materi pembelajaran 

Pada bagian deskripsi bahan ajar masih perlu dijelaskan secara ringkas 

komponen MSTBK yang terdapat dalarn materi pembelajaran. Contoh-contoh serta 

video fenomena yang disertakan dalam bahan ajar perlu dibuat lebih cocok dengan 

materi ajar pelajari siswa dan video. Animasi dapat dijalankan pada website bukan 

harus didownload, ha1 ini menggunakan format file video yang dapat dijalankan pada 

komputer standard. Kendala dalam membuat ini adanya mendapatkan fenomena yang 

dengan materi pelajaran dan sesuai dengan taraf perkembangan pemikiran siswa kelas 

XI SMA membutuhkan pemikiran yang mendalam. Isi halaman menu-menu utarna 

perlu dijelaskan dengan berbagai inforrnasi untuk mempelajari materi yang terdapat 



dalam produk ini dan panduan diletakkan pada halaman pertama. Produk berupa bahan 

ajar yang dihasilkan ini belum menggunakan font dan tampilan yang konsisten, maka 

untuk diproduksi dalam rangka uji praktikalitas ha1 ini akan diperbaiki. 

LKS yang dibuat sudah berkategori baik, walaupun demikian subtansi materi 

pada LKS 1, masih perlu dilakukan perbaikan khususnya dalam pengintegrasian 

MSTBK, seperti penggunaan Matematika, bencana dalam materi pembelajaran. Hal 

yang lain yang diperbaiki adalah tampilan komunikasi visual ada bagian proposional 

font dan komposisi warna serta video yang digunakan. Pada LKS 2 yang perlu 

diperbaiki adalah tata bahasa yang digunakan dalam LKS agar dibuat lebih bersifat 

operasional. Pada bagian desain pembelajaran yang perlu mendapat perbaikan adalah 

contoh soal agar dibuat dibuat sesuai dengan pencapaian konpetensi yang diinginkan, 

tingkat interaktif menu utama, serta pemilihan software pemutar video. 

Setelah validasi dilaksanakan oleh tenaga ahli dari dosen Jurusan Fisika 

FMIPA UNP Padang yang meninjau produk yang dihasilkan dari titik pandang teoritis, 

kemudian validasi juga dilakukan oleh guru Fisika SMA. Guru Fisika umumnya lebih 

banyak diminta masukannya kepraktisan dan kemungkinan produk ini dapat digunakan 

di SMA. Guru Fisika yang minta masukannya adalah guru yang telah berpengalaman 

dalam (mengajar 5 tahun sampai guru telah lebih dari 20 tahun dengan latar 

pendidikan Sarjana Pendidikan). Disamping guru yang dimintakan masukkan adalah 

yang telah terbiasa bekerja dengan komputer sampai guru yang belum terlalu biasa 

bekerja dengan komputer. Hasil validasi oleh guru seperti terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 berikut memperlihatkan bahwa kemudahan dalam menggunakan menu 

mendapat skor rata-rata 4,31 berarti berkategori baik, ha1 ini menunjukan bahwa 

sistem menu yang dibuat sudah dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengguna 

produk ini. Demikian halnya dengan kemudahan menggunakan panduan dengan skor 

4,35 juga berkategori baik, yang berarti bahwa panduan yang dibuat sudah memandu 

pengguna menggunakan produk ini. Hal yang sama berlaku untuk kemudahan dalam 

penggunaan multimedia dengan skor 4,1, berkategori baik. Walaupun kemudahan 

menggunakan multimedia suda berkategori baik, mengingat skor hanya 4,1, maka 



kemuduhan penggunaan multimedia perlu ditingkatakan terutama dalam menggunaan 

video dan animasi sebelum produk digunakan secara massal. 

Tabel 4: Hasil Validasi oleh Guru Fisika SMA sebagai Praktisi Pembelajaran Fisika 

Kemudian dalarn penilaian dengan skor 4,23 dengan kategori baik, berarti 

sistem penilaian dengan menggunakan produk ini sudah dapat dilakukan. Keunggulan 

Bahan Ajar Berbasis ICT mendapat skor 4,36, ini menunjukan produk ini lebih baik 

dibandingkan dengan produk bahan ajar jenis yang lain, namun ha1 ini masih perlu 

kita lakukan praktilitas dan effektitas pemakaiannya. Praktilitas dan efektifitas 

pemakaian produk akan dilaksanakan pada tahun kedua penelitian ini. Guru Fisika 

SMA sepakat bahwa bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan MSTBK untuk 

mencapai kompetensi siswa kelas XI SMA, mempunyai keterpakaian dalam proses 

pembelajaran Fisika sekolah nantinya, indikasinya semua responden dari Guru Fisika 

memberi nilai cukup tinggi dengan rata-rata nilai 4,4. Jadi secara umum sudah dapat 

dikatakan bahwa produk penilitian berupa bahan ajar kontekstual dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK untuk pembelajaran Fisika siswa SMA sudah 

berkualitas baik secara teoritis dan praktis. Tentu ha1 ini sangat perlu diuji tingkat 

praktilitas dan efektifitasnya kepada pengguna yang sesungguhnya yaitu siswa. 

Dengan alasan sangat perlu kiranya penelitian ini dilanjutkan agar produk yang 

dihasilkan tidak terbuang begitu saja. 

Materi 1 
LKS 1 
Materi 2 
LKS 2 
Rata-rata 

Kemudahan dalam Keunggu 
lan 
Bahan 
Ajar 
Berbasis 
ICT 

4.78 
5 

3.67 
4 

4.36 

Menggu- 
nakan 
menu 

4.67 
4.83 

4 
3.75 
4.3 1 

Keterpakai 
- an 
produk 
proses 
pembelaja 
ran 

4.61 
5 

3.83 
4.17 
4.4 

Menggu- 
nakan 
panduan 

4.6 
5 

3.8 
4 

4.35 

Pengguna- 
an multi- 
media 

4.33 
4.58 

4 
3.5 
4.1 

Pene- 
laian 

4.6 
4.5 
3.8 

4 
4.23 



Perbandingkan setiap indikator kualitas bahan ajar kontekstual dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK untuk pembelajaran Fisika Siswa SMA berdasarkan 

hasil validasi oleh guru dalam Tabel 3 di atas dapat digambarkan seperti terlihat pada 

diagram batang Garnbar 28. Gambar 28 menunjukan bahwa guru Fisika SMA 

berpendapat secara umum produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

mengefesienkan waktu dan tempat belajar. Produk diprediksi cocok digunakan dalam 

pembelajaran mata pelajaran fisika untuk menciptakan suasana pelajaran lebih 

menyenangkan sesuai dengan tuntutan kurikulurn 2013. Guru Fisika SMA 

berpendapat bahwa bahan ajar berbasis ICT dengan mengintegrasikan MSTBK untuk 

mencapai kompetensi siswa kelas XI SMA dapat meningkatkan soflskill siswa. 

Menggunakan Penggunaan Penggunaan Kemuduhan Keungulan Keterpakaian 
Menu Panduan Multimedia Menilai Produk dalam PBM 

Materi 1 . LKS 1 m Materi 2 . LKS 2 . Rata-rata 

Gambar 28: Penilaian Guru Fisika SMA Terhadap Setiap Produk yang Dihasilkan 

. Gambar 28 memperlihatkan bahwa enam kategori penilaian yaitu kemudahan 

dalam menggunakan menu, kemudahan dalam penggunakan panduan, penggunaan 

multimedia, kemudahan dalarn penelaian, keunggulan produk dan keterpakaian 

produk proses pembelajaran. 



Walaupun guru Fisika SMA berpendapat bahwa bahan ajar ini sudah sangat 

layak digunakan, namun guru memberikan beberapa saran perbaikan produk ini 

sebelurn digunakan secara luas. Saran tersebut antara lain pemberian feedback pada 

evaluasi sebaiknya tidak dimunculkan kunci jawabannya pada ujian harian supaya 

tidak memancing kecurangan pada siswa. Animasi yang ditampilkan hams lebih 

spesifik lagi supaya bisa menggarnbarkan materi secara jelas sehingga menambah 

pemahaman siswa dan sebaiknya bahan ajar digunakan oleh semua sekolah, baik 

sekolah yang ada akses internet maupun tidak. Semua responden dari guru sepakat 

bahwa sebaiknya guru dan siswa menggunakan bahan ajar ini secara bersama dalam 

pembelajaran. 

Lembaran Kerja Siswa (LKS) berbasis ICT ini apabila digunakan dalam 

pembelajaran Fisika secara luas perlu disempurnakan seperti pada awal langkah kerja 

sebaiknya siswa diajak berdoa menurut agama/kepercayaan masing-masing karena 

belurn tentu semua siswa beragama Islam. Integrasi matematika pada LKS berbasis 

ICT sebaiknya dikaitkan dengan rumus pada pembelajaran maatematika yang 

sebenarnya. Tarnpilan menu, contens, materi pada LKS perlu sempurnakan dengan 

membuat lebih rinci. 

Hasil yang diperoleh di atas menunjukan bahwa bahan ajar berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan MSTBK untuk mencapai kompetensi siswa kelas XI SMA 

sudah layak digunakan untuk pembelajaran di SMA kelas XI. Bahan ajar sudah dapat 

diproduksi dalam jumlah terbatas agar dapat digunakan oleh praktisi atau siswa. 

Narnun, apakah bahan ajar praktis dan efektif untuk digunakan perlu 

dilaksanakan uji praktikalitas dan efektifitas terlebih dahulu. Kegiatan pengujian ini 

akan dilaksanakan pada tahun kedua penelitian sesuai dengan rancangan penelitian 

awal. Uji secara luas direncanakan dilaksanakan di SMA kelas XI di Sumatera Barat. 

Kemajuan skripsi mahasiswa sarnpai dengan laporan kemajuan penelitian ini 

ditulis talah sampai mengurnpulan data penelitian. Skripsi mahasiswa diharapkan 

sudah rampung pada bulan Januari 2014, sehingga mereka dapat diwisuda pada bulan 

Maret 2014, yang berarti bahwa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dapat 



menyelesaikan masa studinya 3.5 tahun (7 semester). Mahasiswa yang terlibat dalam 

penelitian dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 3,s tahun (7 semester) 

menunjukan adanya penelitian ini telah membantu memperpendek masa studi 

mahasiswa. 

Mahasiswa yang terlibat dalarn penelitian mendapat pengalaman bagaimana 

cara melaksanakan penelitian yang baik. Mahasiswa dapat pengalaman bekerja sama 

dalarn sebuah tim kerja untuk menyelesaikan suatu proyek. 



BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Kegiatan penelitian pada tahun pertarna telah menghasilkan bahan ajar 

kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk mencapai 

kompetensi Fisika siswa kelas XI SMA. Bahan ajar konstektual yang dihasilkan telah 

memiliki deskripsi yang baik dan validitas yang sangat baik. Perangkat pembelajaran 

memiliki deskripsi yang baik artinya bahan ajar, lembar kerja siswa, dan instrurnen 

evaluasi yang dikembangkan telah sesuai dengan kriteria dan format yang ditetapkan 

serta dilengkapi dengan elemen multimedia dan software untuk mendukung sistem 

pengelolaan PP -;wan. Perangkat pembelajaran memiliki validitas yang sangat 

baik artinya desain produk dalam bentuk bahan ajar, lembar kerja siswa, dan instrurnen 

evaluasi komponen menumt pemikiran secara rasional telah memiliki nilai yang tinggi 

dengan rata-rata di atas 4,l. 

Kegiatan penelitian ini perlu dilan.jutkan dalam bentuk uji coba produk secara 

terbatas dan uji coba pemakaian produk dalam skala yang lebih luas. Sesuai dengan 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan pada tahun pertama telah dilakukan 5 

langkah, sedangkan pada tahun kedua perlu dilakukan 5 langkah lagi dari kegiatan 

penelitian yaitu: melakukan uji coba produk, merevisi produk, melakukan uji coba 

pemakaian produk, merevisi produk, dan mendesiminasikan produk pada pengguna. 

A. Melakukan Uji Coba Bahan Ajar Kontekstual MSTBKBerbasis ICT 

Berintegrasi MSTBK 

Pada akhir kegiatan tahun pertama telah dilakukan revisi terhadap desain produk 

bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk 

mencapai kompetensi Fisika siswa kelas XI SMA. Kegiatan revisi dilakukan 

berdasarkan masukan yang diberikan oleh tenaga ahli pada waktu memvalidasi desain 

produk. Produk yang telah direvisi selanjutnya diuji cobakan secara terbatas untuk 

menentukan kepraktisan dan efektivitas dari penggunaan produk. Kepraktisan 

ditentukan dari penilaian guru Fisika SMA dan tanggapan siswa setelah mencobakan 



perangkat pembelajaran. Disisi lain efektivitas penggunaan peraangkat pembelajaran 

ditentukan dari perbandingan data hasil belajar dan nilai karakter siswa setelah dan 

sebelum penggunaan perangkat pembelajaran. Uji coba produk secara terbatas 

dilakukan pada kelas XI di salah satu SMA Negeri kota Padang atau diluar kota 

Padang yang memiliki jaringan internet. Dalam uji coba terbatas dibutuhkan dua kelas 

masing-masing untuk menguji coba bahan ajar dan lembar kerja siswa. 

B. Merevisi Bahan Ajar Kontekstual MSTBKBerbasis ICT Berintegrasi MSTBK 

Pada waktu uji coba secara terbatas dibuat catatan tentang kelemahan dan 

kendala yang ditemukan dalam penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk mencapai kompetensi Fisika siswa 

kelas XI SMA dalam pembelajaran. Disarnping itu, masukan juga diperoleh dari 

penilaian guru Fisika SMA dan siswa pada waktu melakukan uji coba bahan ajar 

kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk mencapai 

kompetensi Fisika siswa kelas XI SMA. Berdasarkan hasil analisis penilaian guru, 

masukan dari guru, tanggapan siswa, dan kelemahan-kelemahan yang dirasakan 

selarna uji coba dilakukan revisi terhadap bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

' mengintegrasikan konsep MSTBK. 

C. Melakukan Uji Coba Pemakaian 

Uji coba pemakaian dimaksudkan untuk menentukan kepraktisan dan efektivitas 

bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalarn 

skala yang lebih luas. Kegiatan uji coba pemakaian dilakukan setelah kegiatan revisi 

bahan ajar. Kegiatan uji coba pemakaian dilakukan untuk tiga SMA Negeri di 

Surnatera Barat yang memiliki jaringan internet. Teknik sampling yang digunakan 

adalah cluster random samling dengan menentukan tiga SMA. Pada setiap SMA 

dipilih dua kelas XI sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. 

Kepraktisan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep 

MSTBK ditentukan dari penilaian guru dan tanggapan siswa pada sekolah sampel. 

Sementara itu, efektivitas setiap bagian perangkat pembelajaran yaitu bahan ajar dan 



lembar kerja siswa ditentukan dengan membandingkan nilai karakter dan hasil belajar 

siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

D. Merevisi Bahan Ajar Kontekstual MSTBKBerbasis ICT Berintegrasi MSTBK 

Pada kegiatan uji coba pemakaian bahan ajar telah dibuat beberapa catatan 

harian tentang kelemahan dan kendala dalam penggunaan produk. Dari hasil analisis 

terhadap penilaian guru dan tanggapan siswa terhadap pemakaian bahan ajar 

kontekstual berbasis ICT dengan rnengintegrasikan konsep MSTBK dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan catatan harian, analisis penilaian guru dan tanggapan 

siswa, analisis nilai karakter, kepedulian terhadap bencana alam dan hasil belajar siswa 

dilakukan revisi ketiga terhadap bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan konsep MSTBK. Dengan cara ini diharapkan bahan ajar kontekstual 

berbasis ICT dengan rnengintegrasikan konsep MSTBK yang dihasilkan lebih baik. 

E. Mendesiminasikan Pemanfaatan Bahan Ajar Kontekstual MSTBKBerbasis 

ICT Berintegrasi MSTBK 

Bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan rnengintegrasikan konsep MSTBK 

yang telah direvisi perlu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, 

pemanfaatan ICT dalam pembelajaran Fisika dapat diimplementasikan di SMA. Untuk 

mewujudkan harapan ini perlu dilakukan kegiatan desiminasi tentang pemanfaatan 

bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk 

mencapai kompetensi fisika siswa kelas XI SMA, kepala sekolah, dan pimpinan dinas 

pendidikan. Dalam kegiatan desiminasi ini dilakukan diskusi tentang strategi 

penerapan dan pengembangan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 

rnengintegrasikan konsep MSTBK. Hasil yang diharapkan adalah bahan ajar 

kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep MSTBK untuk mencapai 

kompetensi fisika siswa kelas XI SMA yang telah dikembangkan dapat dijadikan 

sebagai alternatif sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan ICT. 
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ABSTRAK 

Tuntutan terhadap kompetensi yang hams dimiliki oleh siswa SMA yang berkarakter mulia dan 
memiliki keterampilan serta pengetahuan yang unggul memerlukan suatu penanganan yang 
komprehensif dalam proses pendidikan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menghasilkan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan Matematika, Sains, 
Teknologi, bencana alam, dan karakter mulya (MSTBK) yang valid, praktis, dan efektif. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah penelitian 
meliputi: mengenal potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, mendesain produk, memvalidasi 
desain, memperbaiki desain, menguji coba produk, merevisi produk, dan menguji coba pemakaian. 
Hasil dari penelitian ini berupa bahan ajar yang berisi diantranya : halaman utama (home), kompetensi, 
materi, latihan, uji kompetensi dan lainnya. 

KATA KUNCI: Bahan ajar, MSTBK, Pembelajaran, Kompetensi 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ini negara-negara semakin 
giat berkompetisi untuk memenangkan persaingan 
yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. 
Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam sains 
dan teknologi merupakan suatu indikator kunci 
kemajuan suatu bangsa. Peranan sains dan teknologi 
semakin dirasakan manfaaatnya dalam berbagai bidang 
kehidupan. Penerapan sains dan teknologi dalam 
berbagai bidang telah menunjukkan perubahan 
kehidupan manusia. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam 
menyiapkan lulusan untuk memasuki era globalisasi. 
Dalam rancangan kurikulum SMA 2013, kompetensi 
lulusan seharusnya memiliki karakter mulia, 
keterampilan relevan dengan kebutuhan, dan 
pengetahuan-pengetahun terkait. Pendidikan yang 
dilaksanakan seharusnva mamvu membentuk 
kompetensi lulusan secara utuh yang diharapkan 
sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan 
kebutuhan. 

Untuk menghasilkan kompetensi lulusan sesuai 
dengan kebutuhan, pembelajaran berkualitas 
merupakan suatu faktor penting untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Sesuai standar proses seharusnya 
pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
siswa untuk berpartisipasi secara aktif, dan 
memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Dengan 
cara ini siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan, 
perilaku, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. 

Pengintegrasian pengetahuan lain yang relevan, 
teknologi yang relevan, bencana alam yang sesuai 
dengan materi, dan nilai karakter pada mata pelajaran 
fisika penting dilakukan. Alasannya adalah semua 
fenomena alam pada hakikatnya tidak dapat dipelajari 
secara terpisah-pisah. Fisika merupakan suatu ilmu 
yang mempelajari gejala-gejala alam. Alam biasanya 
mengenalkan dirinya sebagai satu kesatuan dan bukan 
terpisah-pisah. Karena itu pengintegrasian berbagai 
konsep dan nilai kedalam pembelajaran fisika penting 
dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada 
kegiatan bimbingan teknis di Sumatera Barat ternyata 
pelaksanaan pembelajaran fisika di SMA belum 
diarahkan untuk membentuk kompetensi siswa yang 
menyeluruh. Pembelajaran fisika masih dilaksanakan 
secara parsial sehingga kurang mendukung kompetensi 
siswa secara utuh. Dengan cara ini, pembelajaran fisika 
kurang dirasakan manfaatnya bagi siswa dalam 
kehidupan nyata. Akibatnya minat dan motivasi 
terhadap pembelajaran fisika rendah. 

Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi 
permasalahan ini adalah mengembangkan bahan ajar 
kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan 
Matematika, Sains, Teknologi, bencana alam, dan 
karakter mulia (MSTBK) kedalam pembelajaran 
menurut standar proses untuk membentuk kompetensi 



siswa. Pengintegrasian pengetahuan lain yang terkait 
dengan fisika, keterampilan yang relevan, pemahaman 
terhadap bencana alam, dan nilai karakter mulia ke 
dalam pembelajaran fisika penting untuk 
mengembangkan kornpetensi siswa yang lebih utuh. 

Bahan ajar kontekstual dengan mengintegrasikan 
konsep dan nilai MSTBK memiliki beberapa 
keunggulan. Pertama, mendukung penerapan 
pembelajaran kontekstual dengan memasukkan dunia 
nyata ke dalam proses pembelajaran. Kedua, mengatasi 
kesulitan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika 
disebabkan keterbatasan dalarn Matematika. Ketiga, 
mengenal keterkaitan fisika dengan cabang sains 
lainnya dan aplikasi fisika dalam teknologi. Keempat, 
memberi wawasan kepada siswa tentang gejala alam 
yang dapat menimbulkan bencana alam dan cara 
bersikap terhadap bencana alam tersebut. Kelima, 
mendukung pemanfaatan ICT dalam pembelajaran 
fisika 

Dengan dasar ini peneliti tertarik untuk 
mengembangkan dan menerapkan bahan ajar 
kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan 
konsep MSTBK dalam pembelajaran menurut standar 
proses. Karena itu sebagai judul penelitian yaitu 
"Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual Berbasis ICT 
Dengan Mengintegrasikan Konsep MSTBK Untuk 
Mencapai Kompetensi Siswa Kelas XI SMA" 

a. Bahan Ajar  Berbasis ICT 
Merujuk pada esensi dari KTSP dan anjuran para 

pakar pendidikan, dalam pelaksanaan pembelajaran 
sebaiknya pendidik menggunakan lebih dari satu media 
secara lengkap atau multimedia, sesuai dengan 
keperluan dan yang menyentuh semua aspek. Hal ini 
sejalan dengan prinsip pembelajaran pada satuan 
pendidikan yang hams diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan psikologis peserta didik (PP No. 19 
Tahun 2005). Oleh karena itu penggunaan bahan ajar 
berbasis ICT sebagai bahan ajar multimedia menjadi 
salah satu pilihan yang baik untuk pelaksanaan 
pembelajaran (Jamli: 20 10) 

Bahan ajar berbasis ICT adalah bahan ajar yang 
disusun dan dikembangkan dengan menggunakan alat 
bantu ICT untuk mengolah data, terrna~uk~mem~roses, 
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 
data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 
informasi yang berkualitas. Dalam kegiatan 
pembelajaran, penggunaan bahan ajar ICT 
memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu 
kompetensi dasar (KD) secara runtut, sistematis, 
interaktif dan inovatif sehingga diharapkan semua 
kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu (Ibnu F: 
2010). 

Bahan ajar berbasis ICT merupakan bahan yang 
dengan sengaja disiapkan untuk keperluan belajar 
sebagai alat untuk membantu siswa menguasai 

teknologi informasi dan materi pelajaran dengan lebih 
cepat, menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar. 
Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi 
kebutuhan yang mendesak untuk tercapainya kualitas 
pembelajaran yang diharapkan (Cheppy R. 2008). 

Peran penting bahan ajar berbasis ICT dalam 
proses pembelajaran didasari oleh karakteristik bahan 
ajar yang lebih kompleks dibanding jenis bahan ajar 
lain. Ada beberapa karakteristik bahan ajar berbasis 
ICT antara lain : a. memanfaatkan keunggulan 
komputer (digital media ataupun teknologi jaringan), b. 
memanfaatkan teknologi multimedia, sehingga suasana 
pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan 
dan pada akhirnya memotivasi peserta didik untuk 
belajar mandiri, c. memanfaatkan teknologi elektronik; 
dan d. menggunakan bahan ajar bersifat mandiri 
disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh 
pendidik dan peserta didik kapan saja dan di mana saja 
bila yang bersangkutan memerlukannya (Jazuli: 2010). 

Salah satu keunggulan dari bahan ajar berbasis 
ICT adalah interaktivitas, baik interaktivitas fisik 
maupun mental. Interaktivitas fisik berhubungan 
dengan keterlibatan pengguna menggunakan software 
untuk belajar. Disisi lain, interaktivitas mental adalah 
interaktivitas dimana pengguna mencoba memahami 
materi dengan cara menangkap informasi-informasi 
yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya 
dalam otak (Wawan H: 2010). Keunggulan lain dari 
bahan ajar berbasis ICT antara lain: membiasakan 
siswa dalam rnenggunakan ICT sebagai media belajar, 
memberikan pemberdayaan kemampuan personal 
pembelajar secara mandiri; belajar tanpa dibatasi ruang 
dan waktu; membuat materi-materi pembelajaran 
selalu dapat diperbaharui; menjadikan siswa lebih aktif 
dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya; 
memotivasi pembelajar; mendorong kematangan 
berpikir siswa; memberikan informasi dari berbagai 
sumber informasi; memperkaya pengalaman 
berbudaya; meningkatkan kemampuan berpikir yang 
lebih tinggi, dan sebagainya. 

Keberadaan bahan ajar sangat diperlukan dalam 
suatu kegiatan pembelajaran. Alangkah mantapnya 
guru melaksanakan kurikulurn baru apabila 
dipersiapkan bahan ajar guru dan juga bahan ajar 
siswa. Bahan ajar guru meliputi buku pedoman umum 
dan buku pedoman khusus. Keduanya sebagai buku 
pegangan guru dalam memberi motivasi, 
mengembangkan kreasi, menggali potensi dalam 
proses pembelajaran kepada siswa didiknya. Bahan 
ajar siswa merupakan buku pegangan siswa sedapat 
mungkin menarik, menyenangkan, membawa siswa 
didik lebih bersemangat untuk belajar dan mempelajari 
(Djoko S: 2004). 

Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai 
faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang 
ada di luar individu adalah tersedianya bahan ajar yang 
memberi kemudahan bagi individu untuk 
rnernpelajarinya, sehingga menghasilkan belajar yang 
lebih baik (Cristina D: 2004). Dari hasil penelitian ini 



dapat dikemukakan bahwa penggunaan bahan ajar 
dalam pembelajaran memberikan berbagai kemudahan 
bagi siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa. 

b. Integrasi Konsep MSTBK Dalam Pembelajaran 
Integrasi adalah penggabungan dan 

pengkoordinasian bagian-bagian yang semua terpisah 
menjadi satu kesatuan. Tujuan dari integrasi adalah 
untuk meningkatkan penguasaan dan keterampilan 
secara utuh. Ilmu pengetahuan murni seperti 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan teknologi 
merupakan dua ha1 yang saling saling berhubungan 
antara satu dengan yang lain. Teknologi tidak akan 
dapat berkembang tanpa adanya ilmu pengetahuan 
murni, dan sebaliknya ilmu pengetahuan membutuhkan 
teknologi untuk rnenyediakan fasilitas dan peralatan 
penelitian yang akurat. Sebagai contoh, mesin uap 
tidak akan ditemukan tanpa adanya penelitian di 
bidang ilmu pengetahuan fisika. Di lain pihak, 
keberhasilan pembuatan mesin uap ini mendorong 
penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu murni yang 
berkaitan dengan teori panas dan termodinamika 
(Achmad T: 2012). 

Matematika berguna untuk mengerti tentang 
alam. Dalam Fisika matematika memegang peranan 
penting karena bahasa dari fisika adalah rnatematika 
(Jones A.Z: 201 1). Ada tiga peranan matematika dalam 
fisika yaitu: maternatika sebagai lambang, matematika 
sebagai peta konsep, dan matematika sebagai 
mekanisme berpikir dalarn fisika (Stanbrough: 2009). 

Biologi membahas semua makhluk hidup di 
dunia ini, sedangkan fisika menguji konsep dasar 
seperti energy, gaya, waktu, dan semua besaran 
turunan seperti massa, muatam, materi dan geraknya. 
Kombinasi dari biologi dan fisika adalah biofisika 
yaitu aplikasi dari hukum-hukurn fisika untuk 
menjelaskan sifat-sifat dari makhluk hidup. Ini adalah 
fisika dari fenomena kehidupupan yang mempelajari 
semua tingkat dari molekul dan sel pada biosfer secara 
keseluruhan (Khoji A: 201 1). Hal ini menunjukkan 
adanya hubungan antara fisika dengan biologi. 

Fisika juga memiliki hubungan dengan bencana 
alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan 
oleh gejala alam. Sebenarnya gejala alam merupakan 
gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada 
bumi. Namun, hanya ketika gejala alam tersebut 
melanda manusia (nyawa) dan segala produk 
budidayanya (kepemilikan, harta dan benda), kita barn 
dapat menyebutnya sebagai bencana. Pemahaman yang 
baik tentang fisika menyebabkan pemahaman yang 
baik terhadap gejala alam dan bencana alam. Dengan 
cara ini siswa memahami dengan baik tentang bencana 
alam dan merniliki kesiapan mental dalam menghadapi 
bencana alam terutama bagi daerah yang rawan 
terhadap bencana seperti gempabumi, tsunami, banjir, 
dan sebagainya. 

Pengintegrasian nilai karakter juga penting 
dilakukan dalam pembelajaran fisika. Wagiran 

(2011) mengemukakan bahwa "karakter merupakan 
nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 
lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 
pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 
berdasarkan norma-norma agarna, hukum, tata krama, 
budaya, dan adat istiadat". Disisi lain Suyanto (2009) 
menyatakan pengertian lain dari karakter adalah "cara 
berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 
individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam 
lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara". 

Pada dasarnya nilai adalah sesuatu yang 
berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna 
bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu 
berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai 
pendidikan karakter merupakan ukuran, mutu, atau 
kadar dari watak atau kepribadian seseorang yang 
dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui 
pendidikan. 

Apabila seseorang berperilaku jujur, suka 
menolong, tentulah orang tersebut rnemanifestasikan 
karakter mulia. Seseorang baru bisa disebut orang 
yang berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai kaidah 
moral. Orang berkarakter adalah orang yang 
mempunyai kualitas moral positif (Lue S: 2012). 

Karakter mulia berarti individu memiliki 
pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai 
dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya din, 
rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, 
mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, 
sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat 
dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu 
berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja 
keras, tekun, uletlgigih, teliti, berinisiatif, berpikir 
positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, 
bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat, menghargai 
waktu, pengabdian, pengendalian diri, produktif, 
ramah, cinta keindaha, sportif, tabah, terbuka, tertib. 
Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang 
terbaik atau unggul, dan individu juga mampu 
bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. 
Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif 
sebagai individu baik intelektual, emosional, sosial, 
etika, dan perilaku (Muhammad A. A: 201 1). 

Pendidikan karakter dapat merniliki tujuan yang 
pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar 
tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai 
karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan 
ciptaann-Nya, tanggung jawab, jujur, hormat dan 
santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya 
diri, kreatif, kerja- keras, dan pantang menyerah, 
keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, 
toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan (Akhmad S: 
20 10). Disisi lain berdasarkan kemendiknas nilai-nilai 
yang terkandung dalam pendidikan karakter meliputi : 
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabatlkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, 



peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung tawab 
(Umi R: 201 1). 

METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
dan pengembangan (R&D). R&D adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 
tertentu, dan rnenguji keefektifan produk tersebut 
(Sugiyono: 2006). Pengertian lain dari R&D adalah 
suatu proses atau langkah-langkah untuk 
mengembangkan suatu produk baru atau 
menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 
dipertanggung jawabkan (Nana S.S: 2006). Berarti 
produk merupakan bagian yang penting pada penelitian 
ini. 

Pada kegiatan uji coba produk digunakan desain 
eksperimen semu dengan cara membandingkan 
keadaan sebelum dan keadaan sesudah (before-ajler) 
diberi perlakuan. Disisi lain pada kegiatan uji coba 
pemakaian digunakan eksperimen semu dengan 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Sebagai objek penelitian ini ada dua yaitu bahan 
ajar kontekstual berbasis ICT dengan mengintegrasikan 
konsep MSTBK dan siswa. Kegiatan penelitian 
difokuskan untuk menghasilkan dan rnenguji bahan 
ajar kontekstual berbasis yang memiliki kriteria yang 
baik, valid, praktis, dan efektif. Uji coba produk dan uji 
coba pemakaian bahan ajar kontekstual berbasis ICT 
yang dihasilkan dilakukan kepada siswa SMA kelas 
XI. Perlakuan terhadap siswa diberikan dalam bentuk 
penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis ICT 
dengan mengintegrasikan konsep MSTBK dalam 
pembelajaran menurut standar proses. 

Penelitian yang berhubungan dengan 
penggunaan komputer dalam pembelajaran telah 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Pengalaman dalam pernanfaatan komputer dalam 
pembelajaran sangat relevan dengan pengembangan 
bahan ajar berbasis ICT. Disarnping i t t~ juga telah 
dilakukan penelitian yang berhubungan dengan 
mitigasi bencana alam di sepanjang pesisir Sumatera 
Barat. Pengalaman ini relevan dengan pengintegrasian 
bencana alam ke dalam bahan ajar kontekstual berbasis 
ICT. Pengalaman dalam penerapan kornputer dalam 
pembelajaran dan kesiagaan rnasyarakat dan gejala 
alam di sepanjang pesisir Sumatera Barat akan 
rnendukung pelaksanaan penelitian ini yang akan 
dilaksanakan selama dua tahun. 

Penelitian pada tahun pertama diarahkan untuk 
bahan ajar kontekstual berbasis berbasis ICT dengan 
mengintegrasikan konsep MSTBK yang memiliki 
deskripsi dan validitas yang baik. Pada tahap ini 
dilakukan lima langkah yaitu: rnengenal potensi dan 
masalah, mengumpulkan informasi, mendesain produk, 
memvalidasi desain, dan mernperbaiki desain melalui 
uji coba terbatas. 

Penelitian pada tahun kedua diarahkan untuk 
melakukan uji coba pemakaian bahan ajar kontekstual 
berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep 
MSTBK dalarn pembelajaran menukt standar proses 
untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan dari 
bahan ajar secara luas. Pada tahap ini dilakukan empat 
langkah yaitu: memperbaiki desain, menguji coba 
produk, merevisi produk, menguji coba pernakaian, 
dan merevisi produk. Penggunaan bahan ajar 
kontekstual berbasis ICT dengan rnengintegrasikan 
konsep MSTBK diperkirakan dapat meningkatkan 
kompetensi fisika siswa SMA dalarn pernbelajaran. 

Instrumen pengumpul data penelitian ada empat 
macam yaitu: lembar uji validitas, lembar uji 
kepraktisan, lembar observasi karakter, dan lembar tes 
hasil belajar. Lembar uji validitas digunakan untuk 
mengetahui tingkat validitas bahan ajar kontekstual 
berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep 
MSTBK menurut pemikiran rasional dari tenaga ahli. 
Lernbar uji kepraktisan digunakan untuk menentukan 
keterlaksanaan penggunaan bahan ajar kontekstual 
berbasis ICT dengan mengintegrasikan konsep 
MSTBK dalarn pembelajaran. Lembar tes hasil belajar 
digunakan untuk menentukan efektivitas penggunaan 
bahan ajar kontekstual berbasis ICT dengan 
mengintegrasikan konsep MSTBK dalam pernbe- 
lajaran. 

Ada empat macam teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, metoda 
grafik, analisis regresi linear dan korelasi, dan analisis 
perbandingan berkorelasi. Analisis deksriptif 
digunakan untuk mengetahui informasi lebih rinci dari 
data hasil belajar siswa meliputi: nilai rata-rata, 
median, modus, simpangan deviasi, varians dan 
sebagainya. Metoda grafik digunakan untuk 
rnemberikan kesan visual tentang kepraktisan 
penggunaan bahan ajar kontekstual berbasis ICT dalam 
pernbelajaran. Analisis regresi dan korelasi masing- 
masing digunakan untuk menentukan hubungan hasil 
belajar sesudah dengan sebelum perlakuan dan 
menentukan nilai koefisien regresi. Analisis 
perbandingan berkorelasi digunakan untuk menentukan 
keefektifan penggunaan perangkat pernbelajaran sains 
terpadu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk bahan ajar berbasis ICT dengan 
mengintegrasikan Matematika, Sains, Teknologi, 
Bencana alam dan Karakter mulia (MSTBK) dibuat 
dengan menggunakan software moodle. Halaman 
utama dari produk bahan ajar berbasis ICT 
diperlihatkan pada Gambar 1. 



Gambar 1. Tampilan Halaman Home 

Untuk melihat produk bahan ajar berbasis ICT 
ini dapat diakses melalui website 
bahanajarfisika.mstbkcom yang menyajikan delapan 
menu utama yaitu identitas bahan ajar, pendahuluan, 
materi pembelajaran, latihan soal, uji kompetensi, 
referensi, download, dan menu tambahan berupa 
chatting dan forum diskusi. Pada halaman home 
memungkinkan user untuk memilih berbagai menu 
yang ingin diakses. 

Pada menu identitas dari bahan ajar terdapat sub 
menu kompetensi yang menjelaskan tentang standar 
kompetensi dan kompetensi dasar sehingga tergambar 
materi-materi yang akan dijelaskan pada bahan ajar. 
Tampilan dari menu kompetensi ini dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

Gambar 2. Tarnpilan Submenu Kornpetensi 

Pada halaman latihan soal terdapat soal-soal 
terkait materi pembelajaran. Sama halnya dengan 
materi pembelajaran, latihan soal juga terintegrasi 
dengan MSTBK yaitu pada soal dan instruksinya. 
Tampilan dari menu latihan soal dapat dilihat pada 
Gambar 4. 

Gambar 4. ~ a m ~ i l a n  Halaman Lailhnn Soal 

Halaman submenu uji kompetensi memuat soal 
evaluasi yang terkait materi pembelajaran. Untuk 
setiap materi terdapat dua tipe soal yaitu pilihan ganda 
dan essay terstruktur. Tampilan dari menu latihan soal 
dapat dilihat pada Gambar 5. 

Pada halaman materi pembelajaran terdapat 
delapan l~nk  untuk bahan ajar. Untuk setiap kompetensi 
dasai, terdapat dua bahan ajar yang masing-masingnya -3; 

terintegrasi MSTBK. Pengintegrasian MSTBK dapat 
*r- -- 

A -- ,--, L"r, 
dilihat pada instruksi, informasi singkat dan materi 
pada bahan ajar. Tampilan dari menu materi -aL- L, - c- - i j j  

pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 3. k?Az* d 
Gambar 5. Tampllan Halaman Uji Kornpetensi 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut 
1. Pengintegrasian pengetahuan yang terkait seperti 

Matematika, Sains, Teknologi dan Bencana Alam 
dalam pembelajaran Fisika penting dilakukan 
karena Fisika bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. 
Selain itu, pengintegrasian karakter dan 
keterampilan ICT dapat dimasukkan pada 
pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih 
menarik 

2. Salah satu cam untuk mengintegrasikan MSTBK 

JL. Stanbrough, (2009). The Role of Mathematics in 
Physics. http:// batesvillein schools. 
com/~hvsics/~hvnet/aboutscience/role of math. 
htm. 

Joko ~ukastomo, (2004). Upaya Membangun Dunia 
Pendidikan. Suara Merdeka. 

Lue Sudiyono, (20 12). Pendidikan Membangun 
Karakter Bangsa. Jurnal Ilmiah Kependidikan, 
Vol. 11, No. 2, April 2012, Staf Pengajar 
Progdi. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 
FIP. IKIP PGRI Wates 

Muhammad Asrori Ardiansyah, (2011). Konsep 
Pendidikan Karakter. Artikel Pendidikan, 

pada pembelajaran adalah dengan menggunakan Pendidik htt~://www.maialah~endidikan.com/ 
bahan ajar. Bahan ajar disusun berdasarkan 201 110SIartikel-pendidikan-konsep pendidikan. 
panduan bahan ajar yang sistematis dan dirancang 
dengan mengintegrasikan MSTBK pada instruksi, 
informasi singkat dan materi. 
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Kerjakanlah kemampuan matematis prasyarat berikut ini dengan 

bekerja keras dan teliti. 

1. Hitunglah turunan pertama dari fungsi f ( x )  = 5 x 2  + 4x  + 6 

2. Hitunglah turunan pertama dari fungsi f ( x )  = sin 13 cos 8 

3. Jumlahkanlah fungsi eksponen berikut 
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Satu getaran atau satu ayunan adalah satu kali gerak bolak balik benda 

melewati titik kesetimbangan benda yang berosilasi, misalnya dari O-A-O- 

B-0 .  Perhatikan gambar dibawah! 

Posisi 0 

Cambar 2. Cetaran Pegas dan Ayunan Bandul 

Ketika suatu benda diberikan gaya F sehingga benda mengalami 

penyimpangan posisi, maka ada gaya lain yang menyebabkan benda 

tersebut kembali ke posisi awal. Arah gaya yang melawan gaya F disebut 

dengan gaya pemulih. Secara umum, besarnya gaya F sama dengan gaya 

pemulih namun berlawanan arah. Jadi, gaya pemulih merupakan gaya yang 

bekerja pada benda sebagai akibat benda diberikan gaya F yang arahnya 

saling berlawanan arah. 

1. Caya Pemulih pada Pegas 

Perhatikan gambar disamping! 

I.) Posisi (a) merupakan sebuah pegas 

yang pada ujungnya dipasang 

sebuah beban m yang berada di titik 

I< ]  setimbang. (b) Setelah diberikan 



gaya F=k(+x)=kx, maka pegas teregang dan posisi benda berada pada 

x=+. Pada saat yang bersamaan, bekerja gaya pemulih Fp pada benda yang 

mengakibatkan benda kembali pada posisi x=O. Besarnya gaya pemulih 

yang mengakibatkan posisi benda kembali pada posisi x=O adalah Fp=k(O- 

x)=-kx. (c) Pegas yang bergerak harmonik, ketika telah melewati x=O, 

maka pegas akan mencapai x=-. Sehingga pada keadaan ini, F bergerak ke 

kiri dari titik kesetimbangan dan Fp bergerak ke kanan dan mengembalikan 

pegas ke posisi x=O, begitu seterusnya. Artinya, untuk pegas dengan 

beban yang diberikan suatu gaya F=kx dan mengalami perubahan posisi, 

maka beban memiliki gaya pemulih Fp=-kx. 

2. Caya Pemulih pada Bandul 'T Perhatikan gambar bandul sederhana 

disamping. Ketika benda yang berada di posisi 0 
Pmiai B:,:' ::J ~ o s i s i  A 

diberi simpangan, sehingga benda berayun 
Posisi 0 

dengan lintasan 0-A-0-B-0-dan seterusnya, 

dikatakan bahwa benda telah mengalami gerak harmonik. Untuk 

menentukan besarnya gaya pemulih pada ayunan bandul kita analisis salah 

satu lintasannya, misalnya 0-A. 

Ketika benda berayun dari posisi 0 menuju posisi 

&&-. .-. e A diakibatkan gaya F, maka besarnya gaya F 
0 W 

W - - ~ . S  berdasarkan analisis vektor disamping adalah F= 

m.g sin 0 sedangkan gaya pemulihnya adalah Fp= - m.g sin 0. Sedangkan 

gaya tegangan tali di posisi A adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan 

m.g cos 0, sehingga T= m.g cos 0. 

Jadi ayunan bandul yang berosilasi memiliki beberapa formulasi yaitu: 



F=- FP 

Fp = - m.g sin 8 

T = - m.g cos 8 

Persamaan Simpangan Gerak Harmonik Sederhana 

Perhatikan kembali gambar diatas, ketika pegas teregang ke kanan sejauh x, 

satu-satunya gaya yang bekerja pada benda m adalah F = -kx. Sedangkan 

menurut hukum II Newton, F = &. Dengan demikian. 

Dengan x sebagai posisi dan percepatan a adalah turunan kedua dari x, 

sehingga Persamaan diatas dapat ditulis sebagai 

Bagi kedua ruas persamaan dengan m, 

Secara matematis, persamaan seperti ini memiliki penyelesaian yang berbentuk 

fungsi sinusoidal, yaitu: 

Persamaan simpangan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

\ 

x ( t )  = A sin(wt + 8,) 1 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I  

Sudut El,diperoleh dari kondisi awal x(t  = 0) = A sin(wt + 8,) atau 

Persamaan kondisi awal 
r - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1 x ( t  = 0) =Asin(Oo) 
1 ~ - - - - - - - - - , - - - - - - - ~  
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Misalnya benda m mulai bergerak dari titik keseimbangan (berarti x = 0 ) ,  maka 

sudut 8, diperoleh dari persamaan kondisi awal, 

x ( t )  = A sin(& + 00)  

x( t  = 0 )  = Asin(0 + Oo) 

Karena x(t = 0 )  adalah x = 0 ,  maka 

0 = A sin(8,) 

Sehinggae, = 0 ,  dan persamaan simpangan menjadi 

x( t )  = Asin(wt) 

Karenax(t = 0)adalah x = +A, maka 

sin(&) = 1 = sin(+), ssehingga go= dan persamaan simpangan rnenjadi 

x ( t )  = A sin (ot + E) 
2 

nik Sel derhan -- 
Seperti telah diketahui bahwa penyelesaian dari Persamaan (3) adalah 

x ( t )  = Asin(wt + go)), maka 

Karena, x = A sin(ot  + Oo), maka 

- - - - - - - - - - 
I a = - a 2 x  I 

Percepatan harmoni k I .---------- 

Substitusi a = -w2x ke dalam Persamaan ( 3 4 ,  m a  + kx = 0 ,  memberikan 
' 

m(-w2x)  + kx = 0 



Frekuensi Sudut 

Selanjutnya, periode gerak harmonik sederhana benda pada ujung pegas 

271 mendatar atau tegak yang bergetar dapat diturunkan dari o = i, yaitu 

Periode 

. "-. - * -  . 
si Getaran pada Sai 

Getaran yang dihasilkan oleh ikan dibangkitkan oleh gerakan dan dari 

organ ikan itu sendiri seperti gelembung renang atau standulatory organ. 

Spektrum frekuensi suara yang dibangkitkan oleh gerakan tergantung dari 

bentuk, ukuran dan pergerakan dari masing-masing ikan. Dengan adanya 

indera pendengar maupun pembangkit sumber getaran, ikan dalam 

melakukan proses perkawinan akan membangkitkan getaran-getaran 

tertentu yang dimengerti oleh ikan lawan jensinya. Pada Cambar 4 dapat 

dilihat getaran yang ditimbulkan saat terjadinya perkawinan. Pada saat ikan 

jantan mendekati, ikan jantan akan membangkitkan getaran halus. 

Demikian seterusnya sampai pasangan ikan melakukan perkawinan 

frekuensi yang dibangkitkan s i  jantan makin tinggi. 



Cambar 4. Cetaran yang dibangkitkan ikan pada saat proses perkawinan 
berlangsung 

4d . % "  

Getaran pada Teknologi 

Salah satu relevansi getaran pada teknologi yaitu pada alat bor jalan 

raya. Alat ini berfungsi untuk menghancurkan aspal dengan menggunakan 

prinsip getaran pegas yang berada di dalam komponen alat. Saat alat bor 

dinyalakan, pegas akan bergetar harmonis. Cerakan pegas ini akan 

menyebabkan ujung bor naik turun pada permukaan jalan raya sehingga 

proses penghancuran jalan dapat dilakukan. Cambar bor jalan raya dapat 

dilihat pada gambar 5. 

Cam bar 5. Alat bor jalan raya 

90 



G Relevansi Getaran pada Bencana Alam 17[ 
Cempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang 

menciptakan gelombang seismik. Cempa Bumi biasa disebabkan oleh 

pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu 

pada jenis dan ukuran gempa Bumi yang di alami selama periode waktu. 

Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer. Sumatera Barat 

yang berada di wilayah pertemuan dua lempeng menyebabkan daerah 

Sumatera Barat menjadi rawan mengalami gempa bumi. 

Cambar 6. Potensi terjadinya gempa di Sumatera Barat 

- 
I ugas uasar nrlarematika yang urperlutca 

1. Hitunglah turunan pertama dari fungsi f (x) = 3x4 + 5x2 + 4x + 6 

2. Hitunglah turunan pertama dari fungsi f (x) = 5 sin (mt + 5 )  

3. Jumlahkanlah fungsi eksponen berikut 



Tugas Fisika 

1. Suatu benda bermassa 0,l kg melakukan gerak harmonik dengan 

amplitudo 10 mm dan periode sekon. Hitung: 

a. Kecepatan maksimum 

b. Gaya maksimum yang bekerja pada benda 

2 .  Sebuah benda bergetar harmonis dengan persamaan simpangan y = 

20 sin (10nt) dengan y dalam cm dan t dalam detik. Besar amplitudo dan 

frekuensinya adalah ... 

3. Jelaskan secara singkat hubungan antara karakteristik getaran dengan 

ilmu kimia yang ananda pelajari selama ini ! 

4. Sebutkan contoh alat yang menggunakan prinsip getaran dan jelaskan 

alasannya ! 

5. Amati permasalahan berikut ini! Salah satu dampak dari getaran oleh 

gempa yaitu bencana alam lainnya yaitu tsunami. Mengapa ha1 tersebut 

bisa terjadi? Bagaimana kaitannya dengan getaran? 
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rn Pada materi ini, ananda akan mempelajari materi elastisitas. Melalui materi da I 

: I contoh soal yang disediakan ananda akan menemukan integrasi konsep Matematik., 
I I . - 

rn ( Sains, Teknologi, Bencana Alam dan Karakter Mulia (MSTBK) yang dapat ananda I . - . I gunakan dalam kehidupan. Selain itu, unhlk menarnbah pemaharnan terhadap konsep I . - . . . 
rn . a 
w . . . . 
a . 

fisika ananda dapat mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan. 

Belajarlah dengan sikap kerja keras dan teliti dan temukan falta-fakta 

menarik lainnya dengan rasa ingin tahu yang tinggi mclalui sikap gemar 

membaca. 
, 

. 
¤ . 
: . . . 
¤ 
a 
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1. Bacalah do'a sebelum membaca bahan ajar ini. 

2. Bacalah SK, KD, dan Tujuan dari pembelajaran. 

3. Bacalah pendahuluan yang menggambarkan isi materi yang akan dipelajari. 
I 

4. Pahami peta konsep yang ada. 

5. Pelajari materi secara seksama, bila perlu garis bawahi hal-ha1 yang dirasa penting. 

6. Pelajari contoh soal yang diberikan kemudian kerjakan uji kompetensinya. 

7. Temukanlah integrasi dari konsep Matematika, Sains, Teknologi, Bencana Alam 

dan Karakter Mulia (MSTBK) pada bahan ajar ini 

8. Terapkanlah pengetahuan yang ananda dapat dari integrasi MSTBK tersebut 

9. Kerjakanlah latihan yang ada dengan ternan sekelompok ananda. 

10. Kerjakanlah evaluasi secara cermat dan teliti. 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETEXSI DASAR 
1. Menganalisis gejala alam dan 1.3. Menganalisis pengaruh gaya pada sifat 

keteraturannya dalam cakupan mekanika elastisitas bahan 
benda titik. 

f 

INDIKATOR 
1. Menyebutkan pengertian elastisitas 
2. Menindentifikasi benda - benda elastis 
3. Menjelaskan tentang batas elastisitas 
4. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap elastisitas bahan 
5. Menentukan besar pengaruh gaya terhadap elastisitas bahan 
6. Menentukan tegangan, regangan dan modulus elastisitas pada benda 
7. Menganalisis pegaruh gaya terhadap sifat elastisitas bahan 
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Untuk mempermudah mempelajari bab ini, silahkan ananda perhatikan peta konsep'berikut! 
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Setelah mengikuti demonstrasi, tanya jawab, dan tugas dari siswa mampu: 

1. Menyebutkan pengertian elastisitas 
2. Mengindentifikasi benda - benda elastis 
3. Menjelaskan tentang batas elastisitas 
4. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap elastisitas bahan 
5. Menentukan besar pengaruh gaya terhadap elastisitas bahan 
6.  Menentukan tegangan, regangan dan modulus elastisitas pada benda 
7. Menganalisis pegaruh gaya terhadap sifat elastisitas bahan 
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1. Pengertian Elastisitas 

Coba kalian regangkan karet gelang! 
- Coba pula regangkan plastisin!Apa yang 

terjadi pada keduanya setelah kalian 
regangkan? 

Tentu keduanya akan berubah 
bentuk karena kita kenai gaya pada 
kedua benda tersebut. Hal ini juga 
berkaitan dengan sifat elastisitas bahan 

/ yang memengaruhi keadaannya setelah 
gaya kita hilangkan 

Semua benda, baik yang berwujud padat, cair,ataupun gas akan mengalami perubahan 
bentuk dan ukurannya apabila benda tersebut diberi suatu gaya. Benda padat yang keras 
sekalipun jika dipengaruhi olehgaya yang cukup besar akan berubah bentuknya. Ada 
beberapa benda yang akan kembali ke bentuk semulasetelah gaya dihilangkan, tetapi ada 
juga yang berubah menjadi bentuk yang baru. Hal itu berkaitan dengan sifat elastisitas 
benda. 

Apakah yang dimaksud elastisitas? Bagaimana pengaruh gaya pada sifat elastisitas 
bahan? 

f l  3 
Nah, untuk itu setelah membaca fakta mengenai karet dan plastisin diharapkan 

ananda dapat mencari tahu dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. * # 
/' L 



iampu 

Kerjakanlah kemampuan maternatis prasyarat berikut ini dengan bekerja keras dan teliti. 

1. Tentukan hasil dari : 

. %  6 . . .  
Sahan 

Elastisitas adalah sifat benda yang cenderung 
mengembalikan keadaan ke bentuk semula setelah 
mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya 
(tekanan . atau tarikan) dari luar. Benda-benda yang 
memiliki elastisitas atau bersifat elastis, seperti karet 
gelang, pegas, dan pelat logam disebut benda elastis 
(Gambar 3.1). Adapun benda-benda yang tidak memiliki 
elastisitas (tidak kembali ke bentuk awalnya) disebut 
benda plastis.Contoh benda plastis adalah tanah liat dan 
plastisin (lilin mainan). Gambar 3.1.1 Benda elastis 

Gambar 3.1.2 Batas Elastisitas Pegas 

I I 

0 pMrnbahan panjang x 

Gambar 3.1.3 Grafk hubungan gaya 
dengan pertambahan 
panjang pegas 

Ketika diberi gaya, suatu benda akan 
mengalami deformasi, yaitu perubahan ukuran atau 
bentuk. Karena mendapat gaya, molekul-molekul 
benda akan bereaksi danmemberikan gaya untuk 
menghambat deformasi. Gaya yang diberikan 
kepada benda dinamakan gaya luar,sedangkan 
gaya reaksi oleh molekul-molekul dinamakan gaya 
dalam. Ketika gaya luar dihilangkan, gaya dalam 
cenderung untuk mengembalikan bentuk dan 
ukuran benda ke keadaan semula. 

Apabila sebuah gaya F diberikan pada 
sebuah pegas (Gambar 3.2), panjang pegas akan 
berubah. Jika gaya terus diperbesar, maka 
hubungan antara perpanjangan pegas dengan gaya 
yang diberikan dapat digambarkan dengan grafik 
seperti pada (Gambar 3.3). 
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Berdasarkan grafik tersebut, garis lurus OA menunjukkan besarnya gaya F yang 
sebanding dengan pertambahan panjang x. Pada bagian ini pegas dikatakan meregang secara 
linier. Jika F diperbesar lagi sehingga melampaui titik A, garis tidak lurus lagi. Hal ini 
dikatakan 'batas linieritasnya sudah terlampaui, tetapi pegas masih bisa kembali ke bentuk 
semula. 

Apabila gaya F diperbesar terus sampai melewati titik B, pegas bertarnbah panjang dan 
tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Ini disebut batas elastisitas atau 
kelentingan pegas. Jika gaya terus diperbesar lagi hingga di titik C, maka pegas akan putus. Jadi, 
benda elastis mempunyai batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitasnya, 
maka pegas tidak mampu lagi menahan gaya sehingga akan putus. 

1. Jelaskan yang dirnaksud bahan elastis sempurna, bahan tidak elastis, dan benda 

plastis ! 

2. Sebuah pegas memiliki elastisitas, namun jika diberikan gaya yang sangat besar, 

pegas tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya semula. 
~ Mengapa demikian ? 
I 

3. Karet gelang memiliki sifat elastis. Jika kita merentangkan sebuah karet gelang dan 

melepaskannya kembali maka karet gelang tersebut akan kembali ke bentuk semula. 

Namun, apakah yang terjadi jika gaya rentang yang kita berikan terlalu besar? 

Mengapa demikian? 

4. Jika suatu benda dikenai gaya, maka apa yang terjadi pada benda tersebut? Gaya apa 

yang bejerja pada benda tersebut ? 

5. ~erhatikan benda -benda dalam kehidupan anda sehari-hari. Daftarlah sebanyak- 

banyaknya benda elastis yang anda jumpai. 

---- 

Tegangan, Regangan, dan Modulus E l a s r r a ~ r a ~  

Apa yang terjadi jika sebuah kawat atau batang logam ditarik oleh gaya? Jawabannya 
dapat kalian lihat pada (Gambar 3.4 a). Batang yang panjang mula-mula lo menjadi I saat 
ditarik gaya F, berarti terjadi pertambahan panjang dl. Sifat seperti ini dinamakan elastis. Jika 
pemberian gaya tidak melebihi sifat elastisnya maka penambahan panjang itu akan kembali 
lagi seperti pada (Gambar 3.4 b). 
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Ada tiga besaran yang perlu diperhatikan 
pada sifat ini yaitu seperti penjelasan 
berikut. 
a. Regangan atau strain 

Regangan adalah perbandingan 
antara pertambahan panjang batang 
( VL ) dengan panjang mula-mula ( L). 

VL e =- 
L (3.1) 

G F  J w  Karena pertambahan panjang ( VL ) dan 

(a) (b) panjang awal L adalah besaran yang 
sama, maka sesuai Persamaan (3.1), 

Gambar 3.1.4 Bahan yang elastis akan regangan tidak memiliki samn atau 
bertambah pan,jang saat diberi gaya. dimensi 

b. Tegangan atau stress 
w'@" 
<,,,4) 

Tegangan atau stress adalah besarnya gaya .. 
yang bekerja tiap satu satuan luas penampang. 

.................. "".yLF 
F o=-  
A (3.2) 

Tegangan adalah besaran skalar dan sesuai 
Persamaan (3.2) memiliki satuan Nm-2 atau pascal I : 

(X 03 
Makin besar tegangan pada sebuah benda, r e m a  

makin besar juga regangannya. Artinya, X juga 
makin besar. Berdasarkan berbagai ~ercobaan di Gambar 3.1.5 Grafrk perbandingan - A 

laboratorium, diperoleh hubungan antara tegangan 
dan regangan untuk baja dan aluminium seperti 
tampak pada (Gambar 3.1.5). 

tegangan terhadap 
regangan untuk baja dan 
aluminium. 

Berdasarkan grafik pada (Gambar 3.5), untuk tegangan yang sama,misalnya 1 x 108 
NIrn2, regangan pada aluminium sudah mencapai 0,0014, sedangkan pada baja baru berkisar 
pada 0,00045. Jadi, baja lebih h a t  dari aluminium. Itulah sebabnya baja banyak digunakan 
sebagai kerangka (otot) bangunan-bangunan besar seperti jembatan, gedung bertingkat, dan 
jalan layang. 

C. Modulus Young1 Modulus Elastisitas 

Selama gaya F yang bekerja pada benda elastis tidak melampaui batas elastisitasnya, 
maka perbandingan antara tegangan (a) dengan regangan (e) adalah konstan. Bilangan 
(konstanta) tersebut dinamakan modulus elastisatau modulus Young (E). Jadi, modulus elastis 
atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang 
dialami oleh suatu benda. Secara matematis ditulis seperti berikut : 



" w y - E 9 - E 9  w-~=a=---- "--".m- --- 
Ajar z k a  Terintegrasi Kons-~K Kelas XI SMA 

d 
E = -  , dimana E = modulus Young (PJlrn2 atau Pascal) 

e 

Modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. 
Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan stress 
dengan strain. 

Nilai modulus Young untuk beberapa jenis bahan ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3 Modulus Young Beberapa Jenis Bahan 

.,- 
CONTOH SO 

1. Seutas kawat mempunyai luas penampang 4 mm. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya 

sebesar 3,2 N sehingga bertambah panjang 0,03 cm. Jika diketahui panjang kawat mula- 

mula 60 cm, maka hitunglah tegangan kawat, regangan kawat, dan modulus Young 

kawat tersebut! 

Diketahui : a. A = 4 mm2 = 4 x 10-~m' 

b. E = 3,2 N 

c. X = 0,03 cm 

d . X = 6 0 c m  

Ditanyakan: a. a = ... ? 

b. e = ... ? 

c. E = ... ? 
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F Jawab : a. a = - 
A 

- 3.2 --= 
4 x 10-6 

0.8 x  lo6  N l m ,  
6 N Jadi tegangan kawat adalah 0.8 x 10 

Ax b . e = -  
X 

- -- 0.3 =5x10-4  
60 

Jadi regangan kawat adalah 5 x  
u c. E = -  
e 

- - 0.8 x lo6 
0.5 10-3 

9 N  = 1 . 6 x 1 0  Im2 
Jadi modulus young kawat tersebut adalah 1,6 x lo9 N/m2 
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ELASTISITAS SEL 

Gambar 3.1.6 Sel hewan dan sel tumbuhan 
learnin~iust4u.word~ress.com 

Salah satu perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan yaitu sifat elastis dinding 

sel. Sel hewan bersifat elastis, sedangkan sel tumbuhan tidak. Sel hewan bersifat 

reversible atau dapat balik. Coba kamu buktikan dengan menekan lenganmu, apa yang 

terjadi ketika lenganmu ditekan sekuatnya? Lalu apa yang terjadi ketika tekanan tersebut 

dilepaskan? Apakah lenganmu tetap cekung karena ditekan, atau kembali seperti semula? 

Fisika itu menarik bukan! Ayo, cari fakta menarik lainnya tentang elastisitas. 
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Gambar 3.1.7 Bagian-Bagian pada mobil 

Ananda semua pasti sudah pernah naik mobil. Nah, mobil ini dapat dikendarai 
dengan baik jika pembuat mobilnya memahami prinsip elastisitas dengan baik. Coba amati 
mobil di atas, komponen mana saja yang menerapkan prinsip elastisitas? Ya, salah satu 
komponen yang pada mobil yang menerapkan prinsip elastisitas yaitu suspensi pada mobil. 
Suspensi yaitu komponen berupa pegas yang terletak di bagian belakang mobil. 
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GEMPA BUM1 

Subduction 

Oceanic Crust '""1, Oceanic Crust 

Gambar 3.1.7 Skema terjadinya gempa 
www.geocornell.edu 

Ananda semua pasti sudah merasakan gempa kan? Nah, temyata gempa juga 

berkaitan dengan materi pembelajaran kita kali ini. kenapa? Karena gempa berkaitan 

dengan sifat elastis tanah. Pada dasamya, para ahli membagi proses terjadinya gempa 

bumi atau asal muasal gempa te rjadi ke dalam dua kelompok besar, yakni: 

1. Teori Pergeseran Sesar 

2. Teori Kekenyalan Elastis atau elastic rebound theory 

Menurut teori yang kedua, gempa terjadi karena tumpukan energi akibat terjadinya 

tumbukan antara lempeng samudra atau lempeng benua. Tumpukan energi yang terus 

mengalir yang melebihi batas ambang elastisitas struktur tanah yang mengakibatkan 

terjadinya gempa. 

Menarik bukan, coba temukan fakta unik laimya mengenai materi ini. 
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1. Kerjakanlah tugas berikut dengan kerja keras, teliti dan percaya pada diri sendiri. 

Kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. 

a. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 m dengan diameter 0,2 cm dan modulus Young 2 x 

10'' ~ l r n ~ .  Ketika dikencangkan kawat meregang 0,3 cm. Berapakah besarnya gaya yang 

diberikan? 

b. Sebuah kawat dengan diameter 4 rnm dan panjang 80 cm digantungkan dan diberi 

beban 3 kg. Jika pertambahan panjang kawat adalah 5 rnm, tentukan: 

a. tegangan kawat, 

b. regangan kawat, dan 

c. modulus Young kawat! 

Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan teliti dan kerja keras. Yakinlah pada dirimu 
sendiri karcna kamu pasti bisa! 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1 .  Dimensi dari modulus elastisitas adalah ... . 

a. MLm2 T-2 

b. ML-I T - ~  

C. MLT-2 

d. M L - I T ~  

2. Modulus Young aluminium adalah 7 u 1010 Pa. Gaya yang diperlukan untuk menarik seutas 
kawat aluminium dengan garis tengah 2 mm yang panjangnya 600 mm menjadi 800 mm adalah 
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3. Sebuah pegas akan bertambah panjang 5 cm jika diberikan gaya sebesar 10 N. Pertambahan 
panjang pegas jika gaya yang diberikan sebesar 16 N adalah ... . 

Bob Poster. 2002. Fisika SMA XI. Jakarta : Erlangga. 
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m Pada materi sebelumnya ananda sudah mempelajari tentang hukum gravitasi m 

I Newton. Materi selanjutnya yaitu mengenai keteraturan gerak planet yang di atur pada : I I hukum Kepler. m 
m 

Melalui materi dan contoh soal yang disediakan ananda akan menemukan I : 
; I integrasi konsep Matematika, Sains, Teknologi, Bencana Alam dan Karakter Mulia : I I - I (MSTBK) yang dapat ananda gunakan dalam kehidupan. Selain itu, untuk menambah I : 
I 

I ; I Belajarlah dengan sikap kerja keras dnn teliti dan temukan fakta-fakta I : 

- 

m 
I 

pernahaman terhadap konsep fisika ananda dapat mengerjakan soal-soal latihan yang 

sudah disediakan. 

- 

w 
¤ 

+ m m m m m w m m m m m m m m m m m m m m w m w m m m m m w m m w m m m m m w m w m m m w w m w m m m  

rnenarik lairinya dengan rasu ingin tahu yang tinggi melalui sikap gemar 

membaca. 

Selamat Belajar 

w 
w 
m 

w 

w 
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1. Bacalah do'a sebelum membaca bahan ajar ini. 3 
i 
C 2. Bacalah SK, KD, dan Tujuan dari pembelajaran. 

3. Bacalah pendahuluan yang menggambarkan isi materi yang akan dipelajari. i i; ." 
t 4. Pahami peta konsep yang ada. 
L li, t 5. Pelajari materi secara seksama, bila perlu garis bawahi hal-ha1 yang dirasa penting. 1 
1 : 6. Pelajari contoh soal yang diberikan kemudian kerjakan uji kompetensinya. 

=, 7. Temukanlah integrasi dari konsep Maternatika, Sains, Teknologi, Bencana Alam 1 
i 
L dan Karakter Mulia (MSTBK) pada bahan ajar h i  
i i 
i 8. Terapkanlah pengetahuan yang ananda dapat dari integrasi MSTBK tersebut .: 

I, 
i . 9. Kerjakanlah latihan yang ada dengan teman sekelompok ananda dengan kerja keras, a 
I bersahabatlkomunikatif dan tanggung jawab. 
i t 10. Kerjakanlah evaluasi dengan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab. I rn 
i .I 
< x d w d d ! ! P  . " *3d.IIIzPI_II-- 

Untuk mempermudah mempelajari bab hi,  silahkan ananda perhatikan peta konsep berikut! 

I Gerak Planet 1 

Hukum Kepler 1 Hukum Gravitasi + 
I Newton 

Dinamika Gerak 7- 
I Penerapan dalam 1 

i I Tata Surya I . .................. L 
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n : Setelah menggunakan bahan ajar ini siswa mampu: ¤ - . 1. Menjelaskan Hukum Newton tentang gaya gravitasi. . 

2. Menentukan Hukum Newton tentang gaya gravitasi. 
I 

n ; 3. Menentukan resultan gaya gravitasi pada benda titik dalam suatu sistem. . . . . 
4. Menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya. w . . 
5. Membandingkan percepatan gravitasi pada kedudukan yang berbeda. rn . E 

6. Memecahkan permasalahan matematis yang berhubungan dengan hukum Newton . . 
tentang gravitasi dan hukum Kepler. n . . . 

7. Mengaitkan Hukum Newton dan hukum Kepler pada sains, teknologi rn 
n n ................... m....m.....m........mmmmmm.m...m~ 

- ---- --- ----- j - --- --.---- -%---" d 
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I 
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Gambar 2.2.1 Fenomena gaya gravitasi 

n 
Pernahkah ananda memperhatikan benda yang jatuh ke permukaan bumi? Seperti w . 

m apel dan kelapa yang jatuh ke tanah. Mengapa benda-benda tersebut jatuh ke permukaan : . . 
bumi? Apa yang menyebabkan benda tersebut jatuh? Bagaimana pula dengan satelit yang . . 
mempunyai ketinggian tertentu dari permukaan bumi? Apakah ada gaya yang bekerja pada . 

n 

apel dan satelit terhadap bumi? . 
6 \I 

Nah, untuk menjawab pertanyaan terseaybacalah materi berikut ini dengan sikap 

rasa ingin tahu dan gemar membaca! 
A 



[ K e n  ran Matematika Prasyar 

Pelajari matematis prasyarat materi ini dan kerja soal berikut melalui kerja keras dan teliti. 

1. Jika diketahui hubungan TI, TZI R1, Rz sebagai berikut: 

Hitunglah nilai TI jika diketahui nilai Tz, R1, R2 berturut-turut adalah 1, 6000, 2000 dimana 

T dalam tahun clan R dalam Krn. 

Jauh sebelum Newton menjelaskan tentang hukum gravitasi, gerak-gerak planet pada tata 

s u m  telah dijelaskan oleh ~ e p l e r .  Penjelasan kepler ini kemudian dikenal sebagai hukum 

Kepler. 

Pada hukum pertamanya, Kepler menjelaskan tentang bentuk lingkaran orbit planet. Bunyi 

hukum ini sebagai berikut: 

Hukum Kepler 1 

Gambar 2.2.2 Hukum Kepler Pertama 

Sumber: Kafeastronomi. com 

"lintasan setiap planet mengelilingi matahari merupakan sebuah elips dengan matahari 

terletakpada salah satu titik fokusnya " 



Hukum kedua Kepler menjelaskan tentang kecepatan orbit planet. Bagaimana kecepatan 

orbit planet tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. 

Sun --' 

Gambar 2.2.3 Hukum Kepler Kedua 

Sumber: Kafeastronomi.com 

"setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari 

ke planet tersebut mencakup daerah dengan lttas yang sama dalam waktu yang sama. " 

Kepler 

Pada hukum ketiganya Kepler menjelaskan tentang periode revolusi planet. Periode revolusi 

planet ini dikaitkan dengan jari-jari orbit rata-ratanya. Perhatikan penjelasan berikut: 

"Kuadrat periode planet mengitari mntahari sebanding dengan pangkat tiga rata-rata 

planet dari matahari." 

Hubungan di atas dapat dirumuskan secara matematis seperti persamaan berikut: 

T ' - R ~  



CONTOH SOAL 

Planet Jupiter memiliki jarak orbit ke matahari yang diperkirakan sama dengan empat 

kali jarak orbit bumi ke matahari. Periode revolusi burni mengelilingi matahari 1 tahun. 

Berapakah periode Jupiter tersebut mengelilingi rnatahri? 

Penyelesaian: 

R g  = R  3 T B =  Ith 

Rj = 4R +TJ= ? 

Berdasarkan hukum I11 Kepler rnaka periode planet dapat ditentukan sebagai berikut: 
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Standar Kompetensi 

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. 

Kompetensi Dasar 

Menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan 

Materi pembelajaran pada LKS ini meliputi : 
1. Pengertian Elastisitas Pegas 
2. Sifat Elastisitas Pegas 
3. Relevansi dengan Sains Liannya 
4. Relevansi dengan Bencana Alam 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I Penggunaan Pegas I 
I I 

I Pegas bolpoin 
I 

I Peredam keiut 

I 
I Senar gitar '-.:$ .J 

I 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sifat pegas banyak digunakan dalam I 
kehidupan sehari-hari, misalnya pada ; 
neraca pegas;pegas pada kendaraan 
berrnotor,yaitu pegas sebagai peredam ; 
kejut pada saat roda kendaraan melalui ; 
jalan yang tidak rata;dan penggerak mesin 
jamlarloji. Senar gitar atau bas akan 
bergetar saat dipetik, karena senar juga 
termasuk pegas. Pegas dalam bolpoin I 

I 
digunakan untuk mengeluarkan dan I 

memasukkan isi tinta. 
I 
I 
I 



1. Elastisitas Secara Umum 

Sern 
bentuk 4 
--#--I:  

beberapa 
juga yan 
benda. 

Apal 
bahan? 

Jan ukur . . - ..I-.. * 

benda y 
g berub2 

,ang akar 
~h menja 

1 kembal. 
di bentu 

ujud pad: 
ida terse1 
. - - - .- - 

i ke bent 
k yang t: 

uk semul 
)am. Hal 

)a pula rl 
adi pad; 

egangkar 
3 kedua 

I plastisi: 
nya setc 

n!Apa y 
:lah kal 

Tentu 
tuk kart 

Pengertian Elastisitas 

Coba kalian reganman Karer ge~ang! 

1% 

ian 

keduanya akan berubah 
:na kita kenai gaya pada 

Iga 
ian 

' yang memerlgarurll Kcauaarlrlya s d a h  

ua benda, balk yang b e m  ~ t ,  calr,ataupun gas akan mengalam1 perubahan 
annya apabila ber r i  suatu gaya. Benda padat yang keras 

bGKallpUIl J I K ~  dipengaruhi olehgaya yarlg c u ~ u p  besar akan berubah bentuknya. Ada 
ada 
itas 

<ah yang dimaksud elastisitas? Bagaimanh p ~ ~ ~ g a l a h  gaya pada sifat elastisitas 

P ?+ 
Nah, untuk itu setelah membaca fakta mengenai karet dan plastisin diharapkan 

ananda dapat mencari tahu dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. 
b // 

lasetelah 
itu berE 

ia terse' 
iengan si 
-----L! 

but. Ha 
fat elasti 
I - - - > - - -  

angkan 

gaya di  
:aitan de 

hilangkal 
ngan sifi 

1 ini jl 
isitas bat 

- - L -  

2,  tetapi 
lt elastis 



gelang, pegas, dan pelat logam disebut benda elastis 
(Gambar 3.1). Adapun benda-benda yang tidak memiliki 
elastisitas (tidak kembali ke bentuk awalnya) disebut 
benda plastis.Contoh benda plastis adalah tanah liat dan -=-+- - - -- 
plastisin (lilin mainan). Gambar 3.1 Benda elastis 

Gambar 3.2 Batas Elastisitas Pegas 

Gambar 3.3 Grafik hubungan gaya 
dengan pertambahan 
panjang pegas 

Ketika diberi gaya, suatu benda akan 
mengalami deformasi, yaitu perubahan ukuran atau 
bentuk. Karena mendapat gaya, molekul-molekul 
benda akan bereaksi danmemberikan gaya untuk 
menghambat deformasi. Gaya yang diberikan 
kepada benda dinamakan gaya luar,sedangkan 
gaya reaksi oleh molekul-molekul dinamakan gaya 
dalam. Ketika gaya luar dihilangkan, gaya dalam 
cenderung untuk mengembalikan bentuk dan 
ukuran benda ke keadaan semula. 

Apabila sebuah gaya F diberikan pada 
sebuah pegas (Gambar 3.2), panjang pegas akan 
berubah. Jika gaya terus diperbesar, maka 
hubungan antara perpanjangan pegas dengan gaya 
yang diberikan dapat digambarkan dengan grafik 
seperti pada (Gambar 3.3). 

Berdasarkan grafik tersebut, garis lurus OA menunjukkan besarnya gaya F yang 
sebanding dengan pertambahan panjang x. Pada bagian ini pegas dikatakan meregang secara 
linier. Jika F diperbesar lagi sehingga melampaui titik A, garis tidak lurus lagi. Hal ini 
dikatakan batas linieritasnya sudah terlampaui, tetapi pegas masih bisa kembali ke bentuk 
semula. 

Apabila gaya F diperbesar terus sampai melewati titik B, pegas bertambah panjang 
dan tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Ini disebut batas elastisitas 
atau kelentingan pegas. Jika gaya terus diperbesar lagi hingga di titik C, maka pegas akan 
putus. Jadi, benda elastis mempunyai batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan melebihi 
batas elastisitasnya, maka pegas tidak mampu lagi menahan gaya sehingga akan putus. 



Ada tiga besaran yang perlu diperhatikan 
pada sifat ini yaitu seperti penjelasan 
berikut. 
a. Regangan atau strain 

Regangan adalah perbandingan 
antara pertambahan panjang batang 
( VL ) dengan panjang mula-mula ( L). 

L W  Karena pertambahan panjang ( VL ) dan 
(a) 0) panjang awal L adalah besaran yang 

sama, maka sesuai Persamaan (3.1), 
Gambar 3.4 Bahan yang elastis akan bertambah regangan tidak memiliki atau 

paniang saat diberi gaya, dimensi 
b. Tegangan atau stress 

wgrm 
<d) 

Tegangan atau stress adalah besarnya gaya 
2n1@ 

yang bekerja tiap satu satuan luas penampang. 
F r G = -  
A (3.2) 1 x 1 0  

Tegangan adalah besaran skalar dan sesuai 
Persamaan (3.2) memiliki satuan ~ m - ~  atau pascal - 

Makin besar tegangan pada sebuah benda, c 

makin besar juga regangannya. Artinya, X juga 
makin besar. Berdasarkan berbagai percobaan di Gambar 3.5 Grafik perbandingan 

laboratorium, diperoleh hubungan antara tegangan tegangan terhadap 

dan regangan untuk baja dan aluminium seperti regangan untuk baja dan 

tampak pada (Gambar 3.5). aluminium. 

Berdasarkan grafik pada (Gambar 3.5), untuk tegangan yang sama,misalnya 1 x 108 
NIm2, regangan pada aluminium sudah mencapai 0,0014, sedangkan pada baja baru berkisar 
pada 0,00045. Jadi, baja lebih kuat dari aluminium. Itulah sebabnya baja banyak digunakan 
sebagai kerangka (otot) bangunan-bangunan besar seperti jembatan, gedung bertingkat, dan 
jalan layang. 

c. Modulus Young/ Modulus Elastisitas 

Selama gaya F yang bekerja pada benda elastis tidak melampaui batas elastisitasnya, 
maka perbandingan antara tegangan (a) dengan regangan (e) adalah konstan. Bilangan 
(konstanta) tersebut dinamakan modulus elastisatau modulus Young (E). Jadi, modulus elastis 
atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang 
dialami oleh suatu benda. Secara matematis ditulis seperti berikut 



Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai 
perbandingan stress dengan strain. 

Nilai modulus Young untuk beberapa jenis bahan ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3 Modulus Young Beberapa Jenis Bahan 

2. Relevansi dengan Sains lainnya 
Pembangunan Tembok 

Tali, rantai, atau kawat dapat dimanfaatkan jika dalarn keadaan 
tegang. Sementara itu, batu bata dapat dimampatkan jika dalam 
keadaan mampat. Jika batu bata dapat dimampatkan, ia akan 
memberikan gaya balik yang setara. Itulah dasar pembangunan 
tembok. Bobot batu bata, ditarnbah muatan lantai dan atap, 
menekan bata bersamaan dan membentuk struktur kuat. Semen 
yang diselipkan di anatara bata hanya untuk menyebarkan beban 
agar merata di seluruh permukaanya. 

Dalam ilmu bangunan, bahan-bahan elastik digunakan sebagai rangka ataupun 
sebagai penyangga untuk menahan getaran yang besar, misalnya gempa bumi. Bayangkan 
jika pada sebuah jembatan, bahan utama yang digunakan bukan bahan elastik. Ketika beban 
yang agak banyak lewat diatas jembatan, maka jembatan itu akan tertekan sedikit kebawah. 
Karena tidak elastik, jembatan tidak dapat kembali ke posisinya semula. Lama-kalamaan, 
jembatan itu akan patah. 

a) Mengukur panjang awal pegas sebelum diberi beban 
b) Menggantungkan sebuah beban pada ujung bawah pegas dimulai dengan beban 50 g, 

100 g, 150 g, 200 g, dst 



c) Mengukur pertambahan panjang pegas untuk masing - masing beban 

d) Memasukkan hasil pengukuran dalam tabel berikut dan nyatakan kesimpulanmu ! 

1. Matematika 

2. Bencana Alam 
a. Bagaimana hubungan materi elastisitas dengan bencana alam gempa burni yang 

kita pelajari ? 
3. Sains lainnya 

a. Bagaimana hubungan materi elastisitas dengan ilmu teknik mesin dan ilmu 
bangunan yang kita pelajari ? 

4. Teknologi 
a. Bagaimana hubungan materi elastiistas dengan penerapan teknologi yang kita 

pelajari ? 

1. Tabel data percobaan elastisitas : 
Panjang awal pegas : 

1. Setelah Kalian mencermati percobaan di atas, berikan salah satu contoh dari pemanfaatan 
sifat elastisitas pegas dalam kehidupan sehari-hari ! 
...................................................................................................................................................... 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

..................................................................................... 
2. Jelaskan pemanfaatan sifat elastisitas pegas pada kendaraan sepeda motor ! 

Massa bebas 

50 g 

100 g 

150 g 

200 g 

dst 

Pertambahan Panjang 

....................... cm 

........................ cm 

....................... cm. 

....................... cm 

........................ cm 



..................................................................................... 
3. Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya yang diberikan pada benda 
? Jelaskan ! 

....................................................................................... 
4. Sebuah pegas panjangnya mula-mula 20 cm. Oleh karena pegas ditarik dengan gaya 50 N, 
panjang pegas menjadi 45 cm. Tentukan konstanta pegas ! 

..................................................................................... 
5. Sebuah pegas bertambah panjang 4 cm ketika ditarik oleh gaya 12 N 

a. Berapakah pertambahan panjang pegas jika ditarik oleh gaya 6 N ? 

b. Berapakah gaya tarik yang perlu dikerjakan untuk merenggangkan pegas sejauh 3 cm ? 
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Standar Kompetensi 

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. 

Kompetensi Dasar 

Menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum- hukum Newton. 

Materi pembelajaran pada LKS ini meliputi : 

Hukum Gravitasi Newton 

1. Aplikasi teknologi 

Neraca Cavendish terdiri dari dua buah 
bola kecil bermassa m yang ditempatkan pada 
ujung-ujung sebuah batang horizontal yang 
ringan. Batang tersebut digantung di tengah- 
tengahnya dengan serat yang halus. Sebuah 
cermin kecil diletakkan pada serat penggantung 
yang memantulkan berkas cahaya ke sebuah 
mistar untuk mengamati puntiran serat. Dua bola 
besar bermassa M didekatkan pada bola kecil m. 'N Adanya gaya gavitasi antara kedua bola 
tersebut menyebabkan serat terpuntir. b t i r a n  
ini menggeser berkas cahaya pada mistar. 

Gambar 2.1 Diagram skematik neraca Dengan mengukur gaya antara dua massa, serta 

Cavendish untuk menentukan nilai massa masing-masing bola, Cavendish 

konstanta gravitasi G mendapatkan nilai G sebesar: 6,67 X 
10-11~rn2/ kg2 



--- 

Gaya gravitasi yang bekerja antara dua bend; I 

Garnbar 2.1.2 Gaya grafitasi bekerja pada dua benda 

Secara rnaternatis hukurn Newton tentang gravitasi tersebut dapat dirurnuskan sebagai 

berikut: 

Mm 
atau F = C - 

RZ 

dengan: 

F = gaya grafitasi 

M,m = rnassa kedua benda 

R = jarak antar benda 

G = konstanta grafitasi (6,67. lo-" N ~ ~ K ~ - ~ )  

tasl pi umii 

Kalian pasti pernah mendengar tentang percepatan grafitasi. Misalnya saat belajar 

tentang gerak jatuh bebas atau hukum Newton, diketahui percepatan grafitasi di permukaan 

bumi sebesar 10 m/s2. Apa sebenarnya percepatan gravitasi itu? Percepatan grafitasi disebut 

juga h a t  medan grafitasi yaitu menyatakan besarnya gaya grafitasi yang dirasakan benda 

persatuan massa. Dari pengertian ini dapat dirurnuskan sebagai berikut: 

Jika nilai F pada persamaan di atas disubstitusiakn besarnya F dari persamaan 2.1 

maka dapat diperoleh persamaan percepatan gravitasi sebagai berikut: 



M 
g = G -  

R2 

dengan: 

g = percepatan gravitasi (rn/s2) 

M =massa benda (Kg) 

R = Jari-jari bumi (6400 km) 

Percepatan gravitasi pada ketings 

Percepatan atau h a t  medan gravitasi berbeda di setiap tempat yang mempunyai 

ketinggian berbeda dari permukaan burni. Semakin jauh dari permukaan bumi percepatan 

, gravitasi semakii kecil. Besar percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di rurnuskan 

sebagai berikut: 
P 

D.. 

Gambar 2.1.3 Percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu 



% % * "  

Perbandingan percepat avitas i dua 

Percepatan gravitasi pada permukaan planet bergantung pada besarnya jari-jari planet. 

Perbedaan jari-jari setiap palanet membuat percepatan gravitasi di permukaan planet juga 

berbeda. Perbandingan percepatan gravitasi pada du buah planet dirumuskan sebagai 

berikut: 

Planet A 

Gambar 2.1.4 Percepatan gravitasi pada dua buah planet 

Sains 

Polinasi atau penyerbukan adalah proses perpindahan serbuksari dari 
kepalasari ke stigma dalam satu bunga atau bunga yang berbeda. Penyerbukan 
merupakan langkah awal dalam proses reproduksi tumbuhan. Penyerbukan tumbuhan 
dapat terjadi secara biotik dan abiotik. Penyerbukan biotik terjadi dengan bantuan 
hewan, sedangkan penyerbukan abiotik terjadi dengan bantuan angin, air, dan 
gravitasi (Kevan 1 999). 

Sebagai contoh penyerbukan yang terjadi akibat gravitasi adalah penyerbukan 
pada jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol. 
Hampir 95% dari persarian tersebut berasal dari serbuk sari tanaman lain, dan hanya 
5% yang berasal dari serbuk sari tanaman sendiri. Oleh karena itu, tanaman jagung 
disebut tanaman bersari silang (cross pollinated crop), di mana sebagian besar dari 
serbuk sari berasal dari tanaman lain. Terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari, 
bergantung pada varietas, suhu, dan kelembaban. Rambut tongkol tetap reseptif dalam 
3-8 hari. Serbuk sari masih tetap hidup (viable) dalam 4-16 jam sesudah terlepas 
shedding). Penyerbukan selesai dalam 24-36 jam dan biji mulai terbentuk sesudah 10- 



15 hari. Setelah penyerbukan, warna rambut tongkol berubah menjadi coklat dan 
kemudian kering. 

Bencana Alam 

Lubang hitam (Black Hole) 

Lubang hitam adalah benda yang memiliki 
tarikan gravitasi demikian dahsyat, sehingga tidak 
adapun, termasuk cahya, yang dapat lepas darinya. Pada 
tahun 1780-an seorang fisikawan Inggris, John Michell, 
menyatakan bahwa bintang yang besarnya 500 kali 
Matahari, tetapi dengan kepadatan yang sama, &an 
menjerat cahaya. Teori Einstein menyatakan bahwa 
jurnlah materi &an melengkung ruang waktu secara 
sempurna di sekeliling dirinya, an menjadikannya 
sebuah lubang hitarn. 
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1. Bacalah Bismillah sebelum menjawab soal-soal berikut ! 

2. Klik tugas yang ada pada kotak di bawah ! 

3. Baca soal dan pahami dengan baik ! 

4. Diskusikan soal-soal tersebut dengan kelompokmu dan lakukanlah diskusi dengan baik 

dan efektif 

5. Setiap anggota hams berperan aktif dalam diskusi kelompok ! 

6.  Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada pada kotak yang telah disediakan dengan tepat 

dan benar 

7. Jika terdapat keraguan atau kesulitan dalam menjawab soal, hubungi guru pembimbing! 

8. Selesaikan semau tugas sesuai waktu yang diberikan 

9. Setelah selesai, klik "submit all and finish" 

10. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan sungguk-sungguh dan penuh 

semangat ! 

Matematika 
a b  

I .  Jika x = y - maka tentukan nilai konstanta y! 
c2  ' 

2. Jika diketahui a = 6, b = 4, dan c = 2, maka hitunglah hasil dari 

6,67 x lo-". 9. . .! 
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1. Pengertian usaha 

2. Usaha oleh gaya konstan 

3. Menentukan Usaha dengan Grafik 

4. Pengertian energi 

5. Jenis-jenis energi 

6. Relevansi konsep usaha dan energi dengan sains lainnya 

7. Relevansi konsep usaha dan energi dengan teknologi 

8. Relevansi konsep usaha dan energi dengan bencana alam 

PEN 

1. Prasyarat matematika 



Kerjakanlah kemampuan matematis prasyarat berikut ini dengan bekerja keras dan 
teliti. 

x sudut B 

COS p = ......... 
sin p = ........... 
tan p = ........... 

2. Alat dan bahan 
a). Pena 
b) Folio 

3. Waktu penyelesaian 
2 x 45 Menit 

rtian u saha 

Kata - kata usaha sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi pengertian usaha 

dalam kehidupan sehari-hari tidak sama persis dengan pengertian usaha dalam fisika. Tetapi 

jika kita menggunakan ilmu makna maka pengertiannya akan sama. Usaha dalam kehidupan 

sehari - hari merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Bila kita perhatikan dengan seksama maka ketika orang mencari uang dia juga 

mengeluarkan gaya dan energi dan untuk mendapatkan uang dia hams melakukan 

perpindahan atau bergerak, dari sini maka pengertian usaha dalam kehidupan dengan di fisika 

hampir sama. 



B Usaha oleh gaya konstar 17[ 
Usaha diberi lambang W yang berasal dari bahasa Inggris Work, didefinisikan sebagai 

hasil kali komponen gaya searah perpindahan (F,) dengan besar perpindahan (s). Secara 

matematis, definisi ini ditulis dengan rumus : 

dimana : 

W = Usaha (joule) t 

F = Gaya (Newton) 

S = Perpindahan (meter) 

Dari persamaan di atas terlihat bahwa setiap gaya dapat dikatakan melakukan usaha 

apabila gaya tersebut searah dengan perpindahan dari benda yang diberi gaya. Dalam 

kehidupan juga seperti itu, apabila kita bekerja keras dengan sungguh-sungguh maka 

kita akan dapat melakukan perubahan (perpindahan), sedangkan apabila kita diam 

saja, maka tidak aka nada perubahan (perpindahan = 0) 

Suatu gaya F menyebabkan perpindahan sejauh s, maka gaya F melakukan usaha 

sebesar W, yaitu : 

Gambar 1. Usaha yang dilakukan pada gaya yang membentuk sudut 

W =  Fcos 8 

Dimana : 

W = usaha (joule) 

F = gaya yang sejajar dengan perpindahan (N) 

s = perpindahan (m) 



ukan Usaha dengan Grafik 

Usaha yang dilakukan oleh gaya dapat dituliskan dalam bentuk grafik yaitu dengan 

rnembuat grafik hubungan antara gaya (F) dan perpindahan (s). Pada gambar 2 terlihat bahwa 

Luas daerah yang di arsir di bawah grafik menyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya F 

dengan perpindahan sejauh s. 

Gambar 2. Grafik F terhadap s 

Sehingga usaha yang dihasillcan pada gambar adalah : 

W = F . s  

W = F (S~-S,) 

Hal ini berarti dalarn menghitung nilai usaha yang dihasilkan tidak hanya dengan satu 

jalan saja begitu juga dalam kehidupan, jika kita menemukan suatu hambatan, maka 

janganlah cepat berputus asa, karna ada pepatah yang mengatakan tidak satu jalan 

menuju Roma. Percayalah, jika kita gigih dalam berjuang menghadapi rnasalah, maka 

kita akan rnenemukan titik terang dari masalah tersebut, sebab tidalc ada rnasalah yang 

tidak ada solushya. 

'engerl ergi 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu dikatakan sebagai 

kerja atau usaha. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Satuan 

energi dalam Sistem Internasional (SI) adalah joule (J). Satuan energi dalam sistem yang lain 

adalah kalori, erg, dan kwh (kilo watt hours). Kesetaraan joule dengan kalor adalah sebagai 

berikut. 1 kalori = 4,2 joule atau 1 joule = 0,24 kalori 



Energi yang paling besar adalah energi matahari. Tuhan telah menciptakan Matahari 

khusus untuk kesejahteraan umat manusia. Jarak Matahari ke Bumi yang telah diatur pada 

jarak 149.600 juta kilometer memungkinkan energi panas yang diterima manusia di Bumi 

tidak membahayakan. Energi panas dari sinar matahari sangat bermanfaat bagi Bumi dan 

dapat menghasilkan energi-energi yang lain di muka Bumi ini. Caranya adalah dengan 

mengubah energi matahari menjadi energi yang lain, seperti energi kimia, energi listrik, 

energi bunyi, dan energi gerak. Coba bayangkan jika jarak tersebut tidak di atur 

sedemikian rupa. Apa yang akan terjadi? Apakah kita masih bisa melakukan kegiatan 

sehari-hari? Untuk itu, kita harus senantinsa bersyukur kepada Tuhan YME yang 

telah menciptakan alam sedemikian rupa, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dan bisa 

berusaha serta menjalankan kehidupan ini dengan sebagai mana mestinya. 

" .  = ' . . - * . , *  - , . .  

energi 

1. Energi Kimia 

Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Makanan 

banyak mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Energi kimia 

pun terkandung dalam bahan minyak burni yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar. Baik 

energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi berasal dari energi 

matahari. 

Energi cahaya matahari sangat diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan 

sehingga mengandung energi kimia. Tumbuhan dimakan oleh manusia dan hewan sehingga 

mereka akan memiliki energi tersebut. Tumbuhan dan hewan yang mati milyaran tahun yang 

lalu menghasilkan minyak bumi. Energi kimia dalam minyak burni sangat bermanfaat untuk 

menggerakkan kendaraan, alat-alat pabrik, ataupun kegiatan memasak. 

2. Energi Listrik 

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. 

Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor 

yang disebut arus listrik. 
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Gambar 3. Penyaluran energi listrik di perumahan 

Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi gerak, 

energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi. Sebaliknya, energi listrik dapat berupa hasil 

perubahan energi yang lain, misalnya dari energi matahari, energi gerak, energi potensial air, 

energi kimia gas alam, dan energi uap. 

3. Energi Panas 

Sumber energi panas yang sangat besar berasal dari Matahari. Sinar matahari dengan 

panasnya yang tepat dapat membantu manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan 

berkembang biak. Energi panas pun merupakan hasil perubahan energi yang lain, seperti dari 

energi listrik, energi gerak, dan energi kimia. Energi panas dimanfaatkan untuk membantu 

manusia melakukan usaha seperti menyetrika pakaian, memasak, dan mendidihkan air. 

4. Energi Potensial 

Telah kamu ketahui bahwa energi potensial gravitasi adalah energi akibat perbedaan 

ketinggian. Apakah energi ini diakibatkan oleh ketinggian saja? Buah kelapa yang 

bergantung di pohonnya menyimpan suatu energi yang disebut energi potensial. Energi 

potensial yang dimiliki buah kelapa diakibatkan oleh adanya gaya tarik bumi sehingga 

jatuhnya selalu menuju ke pusat Bumi. 



Gambar 4. Buah ape1 yang jatuh dari pohon merupakan salah satu 

bentuk energi potensial 

Energi potensial akibat gravitasi Bumi disebut energi potensial gravitasi. Energi 

potensial gravitasi pun bisa diakibatkan oleh tarikan benda-benda lain seperti tarikan 

antarplanet. Adapun energi potensial yang dimiliki suatu benda akibat pegas atau karet yang 

kamu regangkan disebut energi potensial pegas. 

Energi potensial gravitasi dimiliki oleh benda yang berada pada ketinggian tertentu 

dari permukaan bumi. Energi potensial pegas muncul akibat adanya perbedaan kedudukan 

dari titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangan adalah titik keadaan awal sebelum benda 

ditarik. Besarnya energi potensial gravitasi sebanding dengan ketinggian (h) dan massa benda 

(m). Ep h dan Ep m. Selain kedua besaran itu, energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh 

percepatan gravitasi (g) sehingga dapat dibuat persamaan energi potensial gravitasi sebagai 

berikut. 

Ep = mgh 

dengan: 

Ep = energi potensial (J) 

m = massa benda (kg) 

g = konstanta gravitasi ( d s 2 )  



h = ketinggian (m) 

5. Energi Kinetik 

Suatu ketika, ada seorang pelaut malang yang terdampar di pulau kecil. Dia berpikir 

hanya dengan tiga cara dia dapat mencari bantuan. Pertama, dia dapat menerbangkan layang- 

layang dan berharap ada kapal yang rnelihat layang-layang tersebut. Kedua, dia menyirnpan 

pesan dalam botol dan membiarkannya mengapung di atas air sarnpai ada orang yang 

rnenernukannya. Ketiga, dia membuat rakit untuk mencoba pergi dari pulau itu. 

Gagasan pelaut itu bergantung pada satu jenis energi yang bekerja, yaitu energi akibat 

gerakan angin yang akan membuat layangan dapat mengapung, botol dapat bergerak dibawa 

ombak, dan rakit dapat melaju. Sesuatu yang bergerak, rnisalnya angin clan air, memiliki 

kemampuan yang dapat digunakan untuk menarik atau mendorong sesuatu. 

Gambar 5. Contoh energy kinetic dalam kehidupan sehari-hari 

Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Kamu pun 

memiliki energi kinetik apabila bergerak. Ketika kamu menaiki sepeda dengan laju yang 

besar, tiba-tiba dihadapanrnu terdapat batu besar yang menghalangi jalan. Tanpa ragu-rap, 

kamu akan segera mengerem sepedamu. Sesaat badanmu terhentak sampai akhirnya berhenti. 

Hentakan yang kamu rasakan pada saat mengerem sepedamu itu disebut energi kinetik. Jika 

kamu mengajak ternanmu menaiki sepeda tersebut, tentu kamu akan lebih keras lagi 

mengerem sepedamu. Oleh karena massa orang yang menaiki sepeda lebih besar dari 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa energi kinetik bergantung pada massa benda 

dan kecepatan benda tersebut. Secara matematis, energi kinetik suatu benda dapat ditulis 

sebagai berikut: 

E k = % m v  

dengan: 

Ek = energi kinetik (J) 

m = massa (kg) 

v = kecepatan (rnls) 



rn ener gan sains lair - - 

I nya 

Relevansi materi konsep usaha dan energi dengan sains yaitu terlihat pada 

pelajaran kimia di SMA. Contohnya energi yang dihasilkan dari sistem ke lingkungan 

begitu sebaliknya untuk sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem terisolasi memiliki 

energi yang berbeda-beda berbeda-beda tergantung kepada keaadannya tersebut. 

Relevansi materi konsep usaha dan energi dengan teknologi yaitu mesin 

pendingin. mesin pendingin menggunakan siklus energi kalor secara spontan dan tidak 

spontan. Jika mesin kalor kalor menyerap energi Q1 dari benda bersuhu tinggi sebab secara 

spontan kalor melepaskan panas atau energinya pada suhu tinggi dan benda yang bersuhu 

rendah akan secara spontan menyerap energi tersebut. Benda bersuhu rendah dinyatakan 

mempunyai energi sebesar Qz, Berdasar prinsip mesin pemanas tersebut, maka perhitungan 

efisiensi mesin panas menjadi : 

Q1-Q2x 100% ?=T 

Berdasarkan pernyataan Clausius, bahwa tidak ada mesin yang menyerap energi seluruhnya 

kemudian mampu mengubah seluruh energi yang diserap sepenuhnya menjadi kerjal usaha. 

Gambar 6. Aplikasi usaha dan energi pada teknologi 



I Usaha dan Energi dengan BencanaAlam 

Relevansi materi konsep usaha dan energi dengan bencana alam yaitu terlihat 

pada bencana tsunami. Usaha yang dihasilkan oleh tsunami sangat besar, ha1 ini disebabkan 

rekahan di dasar laut tumpuan dari energi. Hal ini bisa dikarenakan penujaman atau subduksi 

lempeng, pergerakan patahan, letusan gunung api di dasar laut, atau turnbukan benda ruang 

angkasa. Untuk bisa menimbulkan tsunami rekahan ini hams sangat lebar dan panjang. 

Intinya ketika rekahan dasar laut itu tiba-tiba air laut rmenemui ketinggian norrnalnya 

kembali, air disekitarnya dalam volume besar akan mengisi p e n m a n  perrnukaan tersebut. 

Proses harmonisasi kembali secara tiba-tiba, dapat menciptakan efek gelombang ekstrim 

yang biasa disebut tsunami.Tsunami dapat terjadi jika teijadi gan- yang menyebabkan perpin* 

sejumhh besar air, Makin besar perpindahan air, maka usaha yang c-@ddmnya juga akan semakin besar. 

Hal itulah yang menyebabkan tsunami mengbasllkan energi prig sangat besar. 

- = - w . ' w ' Y v - - ~ -  ~.W.*pIx?sn . w z . l u W l l b g g r s m -  F-3 

Tsunamis run quickly over the land as a wall of w r  
I 

Gambar 7. Proses terjadinya tsunami 
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1. Tentukanlah hubungan sin cos dan tan pada trigonometri dibawah ini 

sudut a 

2. Sebuah batu besar berada pada jarak 30 m di depan kendaraan bermassa 600 kg yang 

sedang bergerak dengan kecepatan 72 kmljam. Tentukanlah gaya pengereman yang 

hams diberikan pada kendaraan agar tepat berhenti sebelum mengenai batu.. 



3.  S Coba perhatikan benda-benda pada gambar di bawah. m ~ =  4 k g ,  r n ~ =  2 kg dan mc= 8 

kg. g = 10 m/s2. Berapakah energi potensial benda-benda tersebut pada titik acuan? 

4. Coba kalian jelaskan mengapa energi potensial bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai 

negatif. Apakah perbedaannya? 

5. Jelaskan secara singkat hubungan antara konsep usaha dan energy dengan ilmu biologi 

yang ananda pelajari selama ini ! 

6. Sebutkan contoh alat yang menggunakan prinsip usaha dan energi dan jelaskan 

alasannya ! 



7. Jelaskan bentuk bencana lain yang ada hubungannya dengan konsep usaha dan energi? 

Dan bagaimana mitigasi tanggap bencana ananda dalam menghadapinya? 
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