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BAB I   

PENDAHULUAN 

 
 

Pengertian keterampilan berpikir kompleks di dalam modul ini didasarkan 

pada kekomplekan pemikiran yang harus dilakukan siswa dan pemikiran yang 

kompleks bergantung pada banyaknya objek dan fenomena yang terlibat dalam 

permasalahan. Jadi, dasar penentuan kompleks atau tidaknya suatu keterampilan 

berpikir dalam modul ini didasarkan pada banyaknya objek dan fenomena yang 

harus dipikirkan siswa, bukan berdasarkan jenis keterampilan berpikirnya. 

Keterampilan berpikir kompleks dalam fisika menggunakan analisis objek 

dan fenomena alam yang merupakan hasil integrasi dari struktur konsep, prinsip 

segitiga pengkajian alam, dan model. Struktur konsep adalah susunan komponen-

komponen konsep yang memiliki fungsi sendiri-sendiri dan saling menjelaskan, 

sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Prinsip segitiga pengkajian alam 

adalah prinsip-prinsip mengenai objek, interaksi dan peristiwa yang 

ditimbulkannya. Prinsip ini merupakan prinsip yang dibentuk berdasarkan 

komponen-komponen objek dan fenomena alam yang dikaji para ilmuwan. 

Sedangkan model merupakan suatu gambaran yang terlihat yang menggambarkan 

gagasan yang ada di dalam pikiran seseorang. Model sering kita jumpai dalam 

buku-buku teks, sehingga dalam modul ini model tidak dibahas. Secara 

sederhananya berpikir kompleks dalam fisika adalah berpikir dalam menghadapi 

lebih dari satu objek, satu interaksi antara 2 benda, atau satu peristiwa. Jadi 

berpikir kompleks digunakan untuk menghadap masalah yang terdiri dari 

beberapa objek, interaksi, atau peristiwa.  
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BAB II    

ACUAN BERPIKIR  DALAM FISIKA 

 

A. Struktur Konsep Fisika 

 Menurut Hurd dalam Jenkins dan Whitfield (1974) konsep memiliki 

struktur logis yang membuat fakta-fakta di dalam konsep bermakna dan karena itu 

berguna untuk berpikir. Selanjutnya Hurd menyatakan bahwa suatu konsep 

memiliki organisasi kognitif yang membuat komponen-komponennya lebih 

bermakna. Berdasarkan pernyataan Hurd itu perlu disusun komponen-komponen 

konsep dan pengorganisasiannya yang di dalam makalah ini disebut struktur 

konsep. Bruner dalam Joyce dan Weil (1980), dan Hurd menganalisis konsep 

untuk menyusun komponen-komponen konsep, tetapi tampaknya analisis konsep 

dari Brunner dan Hurd hanya digunakan oleh guru untuk mempersiapkan 

pembelajarannya. Sedangkan yang diperlukan di sini adalah analisis konsep yang 

komponen-komponen dan pengorganisasiannya dapat digunakan oleh siswa untuk 

memahami dan menerapkan berbagai konsep fisika.  

 Penerapan konsep fisika memerlukan kemampuan menganalisis objek dan 

fenomena untuk menerapkan konsep tersebut. Struktur konsep dan analisis objek 

dan fenomena dalam modul ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran fisika, yaitu kegiatan pembelajaran fisika di kelas, di laboratorium, 

di lingkungan, atau dalam teknologi di masyarakat. 
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1. Komponen-komponen  Konsep Fisika 

 

 

 

 

 

 

Alam 

Konsep 

Gagasan 

Indikator alamSyarat 

 

 

 

Gambar 2.1. Komponen-komponen Konsep 

Para ilmuwan fisika mempelajari alam dengan tujuan untuk mengetahui 

cara alam bekerja. Karena tidak mungkin mempelajari alam sekaligus 

keseluruhannya, para fisikawan mempelajari alam dari bagian-bagian kecilnya. 

Agar hasil mempelajarinya itu dapat berlaku umum, bagian-bagian alam yang 

dipelajari fisikawan itu dibuat ideal dengan cara mengabaikan beberapa faktor 

yang berpengaruh. Dari hasil mempelajari alam itu terbentuk gagasan yang berupa 

prinsip atau teori, serta aturan-aturan yang disusunnya untuk menerapkan 

prinsip/teori itu. Berdasarkan alam yang dikaji dan hasil kajiannya, struktur 

konsep terdiri komponen-komponen sebagai berikut.  

a.  Objek dan Fenomena  

Yang dimaksudkan dengan objek adalah benda atau energi. Sedangkan 

fenomena adalah gejala yang teramati pada objek. Objek dan fenomena yang 

dipelajari dalam fisika terdiri dari objek (kondisi dan sifat objek), hubungan 2 

objek (interaksi antara 2 objek), dan peristiwa (proses atau perubahan yang 

terjadi pada objek). Peristiwa dapat merupakan fenomena (peristiwa yang 

dapat diamati) atau peristiwa yang tidak teramati. Objek dan fenomena yang 

dipelajari dalam fisika menentukan keberlakuan umum prinsip/teori. Karena 

itu, objek dan fenomena harus dibuat berlaku umum, contohnya air bukan kata 

yang berlaku umum. Yang berlaku umum contohnya zat cair. Zat cair meliputi 

Objek dan 
Fenomena  

Prinsip/ 
Teori  

Aturan 
penerapan 

konsep 

Objek 
(Benda atau 

Ener

Hubungan  
2 Objek 

Peristiwa (Proses, 
Perubahan) 

gi) 
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semua zat yang cair, misalnya air, minyak tanah, dan bensin. Yang lebih 

umum lagi adalah fluida yang meliputi zat cair dan gas. Keluasan keberlakuan 

umum objek dan fenomena suatu konsep bergantung pada konsepnya.  

b.  Syarat Keberlakuan Konsep 

Syarat keberlakuan konsep dalah faktor-fakor yang pada saat dibentuknya 

prinsip/teori dilakukan dengan mengidealkan objek dan fenomena. 

Pembentukan prinsip/teori pada fisika dasar (murni) sengaja dibuat ideal, agar 

keberlakuan umumnya luas, sehingga dapat digunakan sebagai konsep-konsep 

dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Contohnya pV = nRT merupakan 

persamaan parametrik untuk gas yang ideal. Contoh lainnya hukum Bermoulli 

hanya berlaku untuk zat cair yang tidak termampatkan dan dalam aliran 

laminer. Ada syarat-syarat yang seringkali tidak dijelaskan, tetapi harus 

diperhatikan agar pemahaman dan penerapan konsepnya tepat, contohnya 

objek dan peristiwa untuk hukum termodinamika adalah tabung yang berisi 

gas dan ditutupi dengan piston (penghisap) yang dapat bergeser di dalam 

tabung, hukum termodinamika itu hanya berlaku jika kalor yang masuk ke 

dalam gas dalam tabung tidak dapat keluar lagi dan gesekan antara piston dan 

dinding tabung dapat diabaikan. 

c.   Indikator Alam 

Indikator alam adalah sesuatu yang ada pada objek dan peristiwa yang 

teramati yang menunjukkan konsep (prinsip/teori) yang berlaku untuk objek 

dan peristiwa yang termati. Contohnya balok dalam air menunjukkan 

berlakunya hukum Archimedes, bola besi dalam bensin juga menunjukkan 

berlakunya hukum Archimedes, tetapi jika bola besi itu dalam tumpukan 

pasir, hukum Archimedes tidak berlaku. Kemampuan siswa mengidentifikasi 

indikator alam akan menentukan kemampuan siswa "membaca alam”.  Bagian 

objek dan fenomena pada struktur konsep merupakan indikator alam yang 

dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi parameter dan prinsip/teori yang 

berlaku pada objek dan fenomena yang kita hadapi. 
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d.  Prinsip/Teori 

Prinsip/teori adalah penjelasan mengenai objek dan peristiwa. Karena itu, jika 

objek dan peristiwa alamnya tidak terpahami, prinsip/teorinya pun tidak akan 

terpahami. Prinsip/teori disusun dengan menggunakan parameter-parameter. 

Dalam fisika biasanya dibentuk dalam persamaan parametrik. Pemahaman 

terhadap prinsip/teori bergantung pada pemahaman terhadap pengertian 

parameter-parameternya, posisi parameter itu pada objek dan peristiwa, dan 

hubungan antara parameter-parameter itu. Disamping itu, penting pula untuk 

diperhatikan tanda-tanda positif atau negatifnya parameter, serta aturan lain 

dalam menerapkan konsep, agar prinsip/teori tersebut dapat diterapkan dengan 

tepat. 

e.   Aturan Penerapan Konsep 

Aturan penerapan konsep yang dituliskan pada bagian ini hanya untuk konsep 

tersebut, tidak berlaku umum. Aturan penerapan konsep yang berlaku umum 

dapat dilihat pada analisis objek dan fenomena. Aturan penerapan konsep 

adalah ketentuan-ketentuan khusus yang harus diikuti untuk menerapkan 

konsep dalam struktur konsep ini. Contohnya untuk menerapkan hukum I 

Newton perlu diperhatikan arah vektor untuk menentukan tanda positif dan 

negatif parameter vektor tersebut. Disamping itu dalam hukum I dan II 

Newton perlu pula diperhatikan bahwa ukuran benda diabaikan dan dapat 

dianggap sebagai titik. 

2.  Penyederhanaan Struktur Konsep untuk Siswa 

Dalam praktiknya penyusunan struktur konsep seperti di atas sulit dilakukan oleh 

siswa. Oleh karena itu, struktur konsep di atas dapat disederhanakan dengan hanya 

menggabungkan beberapa komponen konsep, sehingga struktur konsepnya hanya 

terdiri dari 3 bagian, yaitu objek/fenomena (berisi objek atau dan fenomena), 

prinsip/teori (rumus), dan aturan (syarat keberlakuan konsep dan aturan penerapan 

konsep). Bila ini pun masih sulit dibuat siswa, buatlah menjadi 2 bagian, yaitu 

objek/fenomena dan prinsip/teori. Bagian objek/fenomena diisi dengan objek atau 
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dan fenomenanya, sedangkan bagian prinsip/teori diisi dengan prinsip atau teori, 

syarat keberlakuan konsep, dan aturan penerapan konsepnya. 

3.  Jenis-jenis Struktur Konsep Fisika 

   Struktur konsep terdiri dari 4 jenis struktur konsep sebagai berikut. 

SK-1:  Struktur Konsep yang terdiri dari Objek (benda atau energi), Prinsip/Teori, 

dan Aturan (Syarat keberlakuan konsep dan aturan penerapan konsep). 

Konsep ini merupakan konsep yang mempelajari properti (segala sesuatu 

yang dimiliki objek) tanpa memperhatikan dimana objek itu berada atau 

berinteraksi dengan apa. Contoh properti objek adalah  bentuk, wujud, 

massa, dan rapat massa. 

Contoh: 

Konsep: Tekanan Hidrostatika 

Objek/Fenomena Prinsip/Teori Aturan 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Suatu titik dalam zat cair di 
kedalaman h. 

  
p = ρ.g.h + pa
  

Tekanan 
merupakan 
besaran skalar. 

Keterangan: 
p = Tekanan pada titik itu. (N/m2) 
ρ = rapat massa zat cair (kg/m3) 
g = percepatan gravitasi Bumi (m/s2) 
h = kedalaman titik dari permukaan air 

(m) 
pa  = Tekanan udara luar (N/m2) 

p  
  

pa  

 h
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SK-2:  Struktur Konsep yang terdiri dari Peristiwa (keadaan objek dari waktu ke 

waktu atau perubahan objek),  Prinsip/Teori, dan Aturan. 

Konsep ini merupakan konsep yang mempelajari peristiwa (proses, 

perubahan, atau keadaaan objek dari waktu ke waktu) tanpa 

memperhatikan penyebabnya. Contoh peristiwa adalah diam, bergerak, 

mengalir. 

Contoh: 

Konsep: Gerak lurus berubah beraturan 

Objek/Fenomena Prinsip/Teori Aturan 
  
  
  
  
  
  
  
  
Benda berpindah dengan 
sejauh s dengan 
percepatan tetap. 

  
vt = vo + a.t 
s = vot + ½ a.t2

1. Perpindahan merupakan 
besaran vektor, karena itu 
nilainya dapat positif atau 
negatif. st = so+ vot + ½ a.t2

  
Keterangan: 
a  =  percepatan  benda  pokok 

(m/s2) 
vo  =  kecepatan awal (m/s) 
vt  =  kecepatan pada saat t 

(m/s) 
t  = selang waktu (s) 
s = perpindahan (m) 
so = perpindahan awal (m) 
st = perpindahan pada saat t 

sekon (m) 

2. Percepatan searah 
kecepatan bernilai positif. 

3. Percepatan berlawanan arah 
dengan kecepatan 
(perlambatan) bernilai 
negatif. 

  

v  

s  
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SK-3:  Struktur Konsep yang terdiri dari Hubungan Objek, Peristiwa (keadaan 

objek dari waktu ke waktu atau perubahan objek),  Prinsip/Teori, dan 

Aturan. 

Konsep ini merupakan konsep yang mempelajari hubungan sebab-akibat. 

Contohnya jika benda yang panas disentuhkan dengan benda yang dingin, 

kalor akan berpindah dari benda yang panas tersebut ke benda yang 

dingin. 

Contoh: 

Konsep: Keseimbangan Partikel (Hukum I Newton) 

Objek/Fenomena Prinsip/Teori Aturan 

  

 

 

 

Sebuah benda pokok 
berhubungan dengan 
benda-benda lain yang 
mengerjakan gaya pada 
benda pokok itu. 
 
Benda diam atau bergerak  
(dengan kecepatan tetap). 

 

 

 

 ∑Fx  =  0 
dan 
∑Fy = 0 
Keterangan: 
∑Fx = gaya-gaya luar pada 

sumbu-x yang bekerja 
pada benda  pokok  
(N) 

∑Fy = gaya-gaya luar pada 

sumbu-y yang bekerja 

pada benda  pokok  (N) 

1. Gaya-gaya yang 
diperhitungkan 
adalah gaya-gaya 
luar, yaitu gaya-
gaya yang bekerja 
pada benda 
pokok, bukan 
gaya oleh benda 
pokok. 

2. Benda pokok 
dapat 

   dianggap sebagai 
benda titik. 

3. Gaya bernilai +, 
bila arahnya ke 
atas atau ke 
kanan. Sebaliknya 
bernilai – , bila 
arahnya ke bawah 
atau ke kiri. 

 

 

 

 

 

 

X

Y
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SK-4: Struktur Konsep yang terdiri dari Keadaan Asal Objek, Keadaan Ahir 

Objek, Prinsip/Teori, dan Aturan. 

Konsep ini merupakan konsep yang mempelajari kesamaan keadaan antara 

objek sebelum terjadi peristiwa dengan setelah terjadi peristiwa. 

Contohnya hukum-hukum kekekalan. 

Contoh: 

Aliran Kontinuitas Fluida 
Objek/Fenomena Prinsip/Teori Aturan 

Fluida mengalir melalui ruang 
yang luas penampangnya berbeda. 

Debit aliran fluida: 1. Aliran fluida 
harus 
kontinuitas. 

Q = V/t 
   

Persamaan kontinuitas 
aliran: 

2. Fluida yang 
mengalir harus 
merupakan 
fluida yang tak 
termampatkan. 

 

 

 

Kolom fluida                   Kolom 

fluida 

di posisi 1                        di posisi 

2 

 

 

A1.v1 = A2.v2
  
Keterangan: 
V = Volume fluida 

yang mengalir (m3) 
t = waktu (s) 
A1 = Luas penampang 

aliran di posisi 1 
(m2) 

v1 = kecepatan aliran 
fluida di posisi 1 
(m/s) 

A2 = Luas penampang 
aliran di posisi 2 
(m2) 

v2 = kecepatan aliran 

fluida di posisi 2 (m/s) 

v2A2A v11

 

B.  Prinsip Segitiga Pengkajian Alam  

Berpikir dalam fisika adalah berpikir dengan menggunakan konsep-konsep 

fisika, karena itu keterampilan berpikir dalam fisika tidak lepas dari penggunaan 

konsep,  baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam mempelajari konsep. 

Prinsip yang dapat digunakan untuk membantu siswa berpikir kompleks dalam 

fisika adalah prinsip segitiga pengkajian alam yang dapat digunakan sebagai 

berikut.  
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Objek di alam banyak jenisnya dan bermacam-macam kondisinya. Objek-

objek itu secara alamiah, atau melalui suatu perlakuan, berinteraksi satu sama lain, 

sehingga menimbulkan fenomena (gejala atau peristiwa yang dapat diamati) atau 

peristiwa yang tidak teramati. Fenomena atau peristiwa tidak teramati dapat 

berupa sesuatu bentuk yang baru, seperti loncatan elektron dari awan ke awan 

menimbulkan kilat, dapat juga berupa perubahan properti atau hubungan objek 

(hubungan antar objek di lingkungannya), misalnya daun yang asalnya segar 

menjadi layu, besi yang asalnya dingin menjadi panas, dan air yang menguap. 

Semua hal itu, objek, interaksi, dan peristiwa dipelajari dalam fisika. Penjelasan 

semua itu dilakukan dengan menggunakan parameter (besaran yang dapat diukur), 

disamping itu properti yang lain, seperti warna, kekasaran, dan lain-lain yang 

tidak ditunjukkan dengan ukuran digunakan untuk menambah penjelasan dalam 

fisika. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2. Diagram Segitiga Pengkajian Alam dalam fisika 

 

1. Setiap konsep (prinsip/teori) fisika dibentuk dari properti objek (kondisi 

atau sifat objek), hubungan antara 2 objek, atau peristiwa (proses atau 

perubahan). Karena itu pada setiap konsep akan terdapat indikator konsep 

(properti objek, hubungan 2 objek, atau peristiwa yang teramati yang 

menunjukkan prinsip atau teori yang berlaku).  

Objek  

Hubungan 
2 Objek  

Peristiwa  

2. Objek, hubungan antara 2 objek (interaksi), dan peristiwa alam bervariasi, 

tetapi objek dan peristiwa alam yang bervariasi itu dapat dikelompok-

kelompokkan berdasarkan kesamaan polanya. Karena itu, walaupun objek 

dan peristiwa alam bervariasi, tetapi indikator konsepnya dapat dikenali.  
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3. Objek-objek yang bersentuhan dan objek-objek tertentu yang tidak 

bersentuhan berinteraksi timbal-balik. Karena itu cara untuk menentukan 

prinsip atau teori yang berlaku dilakukan dengan memperhatikan objek-

objek yang bersentuhan atau tidak bersentuhan untuk benda-benda 

bermagnet, bermuatan listrik, dan bermassa.  

4. Interaksi kompleks yang dipelajari dalam fisika pada dasarnya terdiri dari 2 

pola interaksi, yaitu pola interaksi terpusat dan interaksi berantai. Pola 

interaksi terpusat adalah interaksi yang terjadi oleh beberapa objek terhadap 

satu objek pokok. Pola interaksi berantai adalah interaksi yang 

bersambungan, mulai dari interaksi 2 objek yang pertama sampai 2 objek 

yang terahir.  
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BAB III   

BERPIKIR KOMPLEKS DALAM FISIKA 

 

A.  Dasar-dasar Berpikir Kompleks dalam Fisika 

1.  Analisis Objek  

Struktur konsep fisika minimal ada 2 buah, yaitu yang pertama adalah 

objek dan fenomena, yang kedua adalah prinsip/teori. Objek dan fenomena 

merupakan indikator alam yang akan menunjukkan prinsip/teori apa yang berlaku 

pada suatu objek dan fenomena yang dipermasalahkan. Sedangkan prinsip atau 

teori digunakan untuk menjelaskan objek dan fenomena tersebut. Karena itu, pada 

setiap konsep fisika perlu diperhatikan objek dan fenomena serta prinsip atau 

teorinya. 

Berpikir dalam fisika adalah berpikir dengan menggunakan konsep-konsep 

fisika. Karena itu penting untuk diperhatikan cara menentukan keberlakuan 

konsep pada suatu masalah, posisinya dalam maslah itu, dan cara 

mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam suatu penjelasan ilmiah. Penentuan 

konsep yang berlaku dilakukan dengan cara membandingkan objek/fenomena 

yang dipermasalahkan dengan objek/fenomena (indikator konsep) pada struktur 

konsep. Jika sama, prinsip/teori pada struktur konsep itu berlaku untuk 

menyelesaikan  masalah itu.  

Contohnya jika  kita menemukan balok kayu dalam air atau bola karet 

dalam minyak tanah, kita dapat menentukan bahwa indikator alam untuk kedua 

fenomena alam tersebut adalah benda dalam fluida, karena balok kayu dan bola 

karet keduanya adalah benda, sedangkan air dan minyak tanah keduanya adalah 

fluida. Indikator alam benda dalam fluida menunjukkan bahwa hukum 

Archimedes berlaku untuk kedua fenomena alam tersebut. Tetapi jika kita 

menemukan bola besi dalam tumpukan pasir kita tidak akan menyatakan bahwa 

hukum Archimedes berlaku untuk bola besi itu, karena pasir bukan fluida.  

Analisis objek adalah kegiatan untuk mengenali properti (segala sesuatu 

yang dimiliki) objek. Properti objek dapat berupa kandungan objek, warna, 

bentuk, kekerasan, sifat objek, dan properti-properti yang lain. Disamping untuk 
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mengetahui konsep apa yang berlaku pada suatu objek, menganalisis objek juga 

digunakan untuk mengetahui kondisi objek dan sifatnya yang akan menentukan 

interaksi apa yang akan terjadi jika objek itu  berinteraksi dengan objek yang lain. 

Contohnya dua benda yang tidak bermuatan listrik tidak akan saling mengerjakan 

gaya yang disebabkan oleh muatan listrik. Ini mengindikasikan bahwa hukum 

Coulomb tidak berlaku pada hubungan dua benda itu. Lain halnya jika kedua 

benda itu bermuatan listrik,  kedua benda itu akan saling mengerjakan gaya yang 

disebabkan oleh muatan listrik yang terkandung pada kedua benda itu dan ini 

mengindikasikan bahwa hukum Coulomb berlaku pada hubungan kedua benda 

itu. 

Analisis objek juga digunakan untuk mengidentifikasi hukum yang 

berlaku dan perubahan kondisi suatu objek yang mengalami perubahan. 

Contohnya konsep massa jenis benda berlaku pada gas, jika suatu gas berubah 

dari dingin menjadi panas kita dapat menduga dengan tepat bahwa massa jenis gas 

itu mengecil. Lebih lanjut dapat kita tentukan bahwa karena massa jenisnya 

mengecil, tekanan gas itu bertambah besar (hukum Boyle-Gay Lussac). Hukum-

hukum kekekalan merupakan hukum-hukum untuk objek yang mengalami 

perubahan kondisi yang dilakukan dengan memikirkan persamaan dan perbedaan. 

Contoh: 

Berapakah kecepatan peluncuran minimum sebuah roket, agar roket yang 

diluncurkan dari Bumi tidak kembali lagi ke Bumi? 

Pemecahan masalah 

Perspektif Variabel/Rumus 
R1 = Jari-jari bumi  • Roket saat peluncuran 
Roket harus berada di jarak tak terhingga dari 
Bumi: 

• Agar roket tidak 
kembali 

R2 = ∞  dan v2 = 0  
Em1 = Em2• Hubungan roket pada 

saat peluncuran dan  di 
tak terhingga. 

Ep1 + Ek1 = EP2 + Ek2
-G(M.m / R1) + ½ m.v1

2  =  -G(M.m / R2) + ½ 
m.v2

2
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-G(M.m / R1) + ½ m.v1
2  =  -G(M.m / R2) + ½ m.v2

2

-G(M.m / R1) + ½ m.v1
2  =  -G(M.m / ∞) + ½ m.0 

-G(M.m / R1) + ½ m.v1
2  =  0 

 ½ m.v1
2  =  G(M.m / R1)    v1 =      2GM / R1  

 

2.  Analisis Interaksi Objek. 

Interaksi objek umumnya terjadi pada dua objek yang bersentuhan, tetapi 

ada juga dua objek yang tidak bersentuhan yang berinteraksi. Contohnya batu di 

atas permukaan bumi, walaupun tidak bersentuhan dengan bumi, akan 

berinteraksi dengan bumi. Bumi mengerjakan gaya pada batu dan batu 

mengerjakan gaya pada bumi. Hasil interaksi ini adalah batu bergerak ke bumi. 

Analisis interaksi objek digunakan untuk mengidentifikasi konsep apa yang 

berlaku pada 2 atau lebih objek yang bersentuhan atau berdekatan. Dengan 

menggunakan konsep itu kita dapat memprediksi peristiwa apa yang akan terjadi 

pada kedua objek itu.  

Berpikir kompleks dalam menghadapi masalah interaksi objek juga 

menggunakan indikator alam untuk menganalisisnya. Seperti yang dijelaskan 

dalam prinsip segitiga pengkajian alam konsep-konsep fisika banyak yang 

dibentuk dari interaksi antara 2 objek. Interaksi antara 2 objek sendiri seringkali 

tidak teramati, tetapi hubungan (kedudukan) antara 2 objek dapat dijadikan 

indikator untuk mengetahui interaksi antara 2 objek, sehingga indikator alam 

untuk konsep-konsep dari 2 objek yang berinteraksi  dibentuk dari 

hubungan/kedudukan anatar 2 objek itu. Contohnya sebuah benda di bumi 

merupakan indikator yang menunjukkan interaksi antara benda dan bumi dan 

menunjukkan bahwa hukum gaya berat (w = m.g)  berlaku untuk benda di bumi 

itu.  

Interaksi objek di alam merupakan interaksi yang kompleks dari berbagai 

macam objek  dan hubungan. Karena dalam fisika, hubungan antara objek (yang 

menimbulkan interakasi) dibentuk dari hubungan antara 2 objek, penyelesaian 

masalah hubungan objek-objek yang kompleks itu dilakukan dengan membagi-

bagi hubungan objek-objek itu ke dalam beberapa bagian berdasarkan hubungan 
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antara 2 objek. Berikut ini contoh berpikir kompleks dalam menganalisis 

hubungan objek yang kompleks. 

Contoh: 

Sebuah bola besi terbenam dalam air dan 

tergantung pada tali yang dihubungkan dengan 

pegas.  Bola itu diam dalam air.  

Gambar 3.1. Masalah bola  
                     dalam air 

Karena bola besi berhubungan dengan beberapa 

benda, kita harus membaginya menjadi beberapa 

bagian yang setiap bagiannya merupakan 

hubungan antara bola besi dengan satu benda yang 

berinteraksi dengan bola besi itu seperti pada 

diagram berikut ini. 

 
Bola 

Bumi

Air Pegas 

 

 

Gambar  3.2. Hubungan bola besi dengan benda-benda yang lain. 

 

 

 

 

Bola 

Bumi

Bola Pegas Bola Air 

Gambar  3.3.  Pembagian objek-objek berdasarkan    
hubungan interaksi antara 2 objek untuk 
menentukan hukum yang berlaku. 
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Dari hasil pembagian itu dapat kita tentukan hukum yang berlakunya sebagai 

berikut. 

Indikator Alam Interaksi Hukum yang Berlaku 

Pegas dan bola Pegas mengerjakan gaya 
ke atas pada bola. 

F = -k.x 

Bumi dan bola Bumi mengerjakan gaya 
ke bawah pada bola 

W = m.g 

Air dan bola Air mengerjakan gaya ke 
atas pada bola 

F = ρ.V.g 

 

Pada contoh itu diketahui bahwa bola besi dalam keadaan diam. Diamnya bola 

besi merupakan indikator alam yang menunjukkan hukum I Newton, ΣFx = 0 dan  

ΣFy = 0, berlaku. Jika kita mau membentuk rumus untuk menyelesaikan soal, 

semua rumus yang berlaku itu kita integrasikan sebagai berikut ini. 

 

 
 

 

 

Fp

w 

Fa

 
Gambar  3.4. Diagram gaya yang bekerja pada bola dalam air. 

 
ΣFy = 0 

Fp + Fa – w = 0 

-k.x = m.g – ρ.V.g 

 

3.  Analisis Peristiwa 

Analisis peristiwa terdapat pada masalah-masalah mengenai proses atau 

perubahan, misalnya gerak benda, perambatan gelombang dan rangkaian listrik. 

Analisis peristiwa dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan penerapan 

konsep yang khusus untuk setiap peristiwa. Karena itu, penting untuk memahami 

aturan-aturan penerapan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

peristiwa. 
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Dalam satu peristiwa yang tampak dapat terdiri dari beberapa peristiwa, seperti 

pada contoh berikut ini. 

Masalah: 

Sebuah silinder homogen dililiti tali dan digantungkan 

seperti pada gambar  36. Silinder kemudian terguling 

ke bawah. 

a. Tentukan percepatan jatuhnya silinder. 

b. Tentukan tegangan tali. 

 
Gambar  3.5.  Masalah dengan 
                      2 peristiwa. 

Penyelesaian: 

Gerak Translasi Gerak Rotasi 
  

 
S = Silinder; T = Tali;  B = Bumi 

 
 
 

 

 

 

w – T = m.a 

m.g – T = m.a 

 

 

T.R = I. α 

2

.
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a
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w   a 

m.g – T = m.a 

m.g = T + m.a 
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B.  Teknik  Berpikir Kompleks 

Teknik berpikir kompleks dalam fisika menggunakan analisis objek dan 

fenomena alam. Analisis objek dan fenomena alam indikator alam (objek dan 

fenomena) dan prinsip/teorinya dari struktur konsep, karena itu struktur konsep 

akan selalu tebawa dalam menganalisis objek dan fenomena alam. Berikut ini 

adalah  teknik berpikir kompleks dalam fisika.   

Peristiwa alam (fenomena atau peristiwa alam yang tidak teramati) terjadi 

karena adanya interaksi. Mempelajari kandungan suatu bahan pun seringkali 

dilakukan dengan menginteraksikan bahan tersebut dengan bahan lain. Oleh 

karena itu, masalah yang kompleks dalam fisika dapat kita tinjau berdasarkan 

interaksi objek-objek. Berdasarkan prinsip segitiga pengkajian alam kompleksitas 

masalah fisika dapat kita bagi dalam 3  jenis masalah kompleks sebagai berikut 

ini. 

1.   Berpikir Kompleks pada Masalah Interaksi Terpusat 

Masalah interaksi terpusat adalah masalah mengenai 1 (satu) objek yang 

berinteraksi dengan objek-objek di sekitarnya. 

 

OP 

OS2OS4

OS3 OS1
 

 

 

Keterangan: 

OP = Objek  Pokok 

OS = Objek Sekitarnya yang  berinteraksi dengan objek pokok. 

Gambar 3.6. Diagram interaksi terpusat. 

 

Langkah-langkah berpikir dalam menganalisis masalah interaksi terpusat dapat 

kita lakukan sebagai berikut. 

a. Mengklarifikasi objek dan fenomena alam yang dipermasalahkan untuk 

menentukan objek pokok  yang dipermasalahkan. 

b. Menentukan objek-objek sekitarnya yang berinteraksi dengan objek pokok. 
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c. Mengidentifikasi indikator alam pada objek pokok untuk menentukan konsep 

apa yang berlaku pada objek pokok. 

d. Mengidentifikasi indikator alam pada interaksi objek pokok dengan objek di 

sekitarnya untuk menentukan konsep yang berlaku pada setiap interaksi itu. 

e. Mengintegrasikan konsep-konsep yang berlaku untuk menyusun pembahasan 

atau perhitungan parametrik. 

f. Menyimpulkan dari hasil pembahasan untuk menjawab masalah. 

Contoh: 

   Balok 1

Balok 2 45o

Gambar  3.7.  Masalah dengan 2 objek pokok 

Masalah: 

 

 

 

 

 

Balok 1 dan balok 2 dihubungkan dengan sebuah tali melalui sebuah katrol seperti 

pada gambar 29. Jika massa balok 1 adalah 10 kg, koefisien gesekan kinetik 

antara balok 1 dan bidang miring 0,2, massa balok 2 adalah 15 kg, dan gravitasi 

bumi 10 m/s2, berapakah  percepatan kedua balok itu? 

 
Penyelesaian: 

Dari soal dan gambar dapat diketahui bahwa sistem (rangkaian objek) pokok yang 

dipermasalahkan adalah balok1 dan balok2 yang dihubungkan dengan tali. Objek-

objek lainnya yang berinteraksi dengan objek 1 dan 2 merupakan objek-objek 

sekitarnya. Dengan demikian objek pokok yang harus dipikirkan untuk 

menyelesaikan maslah itu ada 2, yaitu balok 1 dan balok2. Dengan demikian 

diagram sistemnya (gambaran mengenai hubungan objek-objek pokok dan antara 

objek-objek pokok dan objek-objek sekitarnya dapat kita buat sebagai berikut ini. 
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Karena kompleksnya hubungan objek-objek tersebut, siswa tidak dapat 

memikirkan objek-objek itu sekaligus. Untuk itu diperlukan pemikiran mengenai 

pembagian hubungan objek-objek itu berdasarkan objek-objek pokoknya. Sub-

subsistem (bagian-bagian hubungan objek) dari hasil pembagian itu adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian masalah fisika dilakukan dengan menggunakan parameter, karena 

itu diagram di atas, yang belum memperlihatkan parameter-parameternya, harus 

kita ubah ke dalam  model yang menggambarkan parameter-parameter dan 

hubungannya. Untuk memenuhi keperluan itu, kita harus menentukan  parameter-

parameter yang terdapat pada objek-objek dan interaksi dari setiap subsistem itu.  

Parameter apa yang ada dan kemana arahnya dapat kita tentukan dengan 

memikirkan hubungan setiap objek sekitarnya dengan objek pokoknya sebagai 

berikut. 

 

 

Balok 1 Tali Balok 2 

Bidang miring 

Subsistem 1 Subsistem 2 

Bumi 

Gambar  3.8.  Diagram sistem untuk menentukan parameter dan posisinya. 

Balok 1 Tali 

Bidang miring Bumi 

Tali Balok 2

Bumi 

                Subsistem 1                                                                    Subsistem 2 
 

Gambar 3.9.  Sub-subsistem untuk dianalisis 
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Subsistem 1:  Pada Balok 1 

 

                                                          ΣF                                                 a: 

 

                                                             

a T1

 

 

 

 

 

Subsistem 2:  Pada Balok 2: 

                                                            

 

                                                             

 

 
 
 
Selanjutnya kita harus memikirkan hubungan parameter dari diagram-diagram 
di atas sebagai berikut. 
Karena tali  yang menghubungkan balok 1 dan balok 2 melalui katrol  tanpa 
gesekan, maka:  
 
             T1 = T2

                           Subsistem 1:    T1 -  w1 sin 45o - fk =  m1.a 

                           Subsistem 2:    w2 – T2 = m2.a 

                                                              w2 –  w1 sin 45o - fk   
                                                     a  =  ---------------------------- 
                                                                   m1 + m2

 

2.  Berpikir Kompleks pada Masalah Interaksi Berantai 

Masalah interaksi berantai adalah masalah yang dilakukan terhadap 

beberapa objek yang bersambung dalam suatu rantai. Metode ini biasa digunakan 

untuk mengamati peristiwa aliran (perpindahan) energi, rantai makanan, dan 

perkembangan makhluk hidup, misalnya daur hidup suatu spesies serangga. 

a 
w2

T2

w1

w1 cos 45o

N

fk

w1 sin 45o

Gambar  3.10.  Diagram gaya untuk menurunkan rumus. 

Gambar  3.11. Diagram gaya untuk menurunkan rumus. 
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O1 O2 O3 

Parameter-1 
Parameter-2 

Parameter-1 
Parameter-2 

Parameter-1 
Parameter-2 

 
Gambar 3.12. Diagram masalah  interaksi berantai. 

 
Masalah interaksi berantai dilakukan langsung terhadap setiap objek yang 

berantai. Masalah objek pada interaksi berantai tidak menggunakan objek 

pembanding. Perbandingannya dilakukan antara objek-objek yang berantai 

tersebut, yaitu objek-1 dibandingkan dengan objek-2, lalu dengan objek-3, dan 

seterusnya. Kemampuan menafsirkan objek dan peristiwa secara langsung dalam 

masalah interaksi berantai menuntut pengetahuan dan keterampilan yang lebih 

luas dan lebih tinggi. Karena itu masalah interaksi berantai sebaiknya digunakan 

dengan siswa mengkaji pustaka lebih dahulu dari buku-buku teks atau artikel-

artikel dari internet dan siswa sudah pernah beberapa kali berlatih dalam kegiatan 

masalah lingkungan. Masalah interaksi berantai digunakan untuk keperluan 

sebagai berikut.   

a) Mencari hubungan sebab-akibat atau korelasi dari suatu aliran materi atau 

energi. 

b) Mengamati perkembangan alamiah suatu objek. 

 

Contoh: 

AIR MANCUR DALAM BOTOL 

Tugas: 

Lakukan peragaan dengan menggunakan alat 

peraga “Air Mancur Dalam Botol”. Perhatikan 

peristiwa yang terjadi, lalu jelaskan semua 

peristiwa yang terjadi dalam peragaan dengan 

menggunakan prinsip/rumus yang telah kamu 

pelajari. Ahirnya jawablah masalah sebagai 

kesimpulanmu.  
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Pendahuluan 

Karena air memiliki berat, secara alamiah air tidak mengalir dari tempat 

yang rendah ke tempat yang tinggi. Walaupun demikian orang dapat 

membuat pompa air yang dapat mengalirkan air dari dalam sumur ke bak 

yang berada di atas permukaan tanah. Dalam percobaan berikut ini kamu 

akan memperoleh suatu cara untuk mengalirkan air dari tempat yang rendah 

ke tempat yang tinggi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika. 

 
Masalah 

Apa syarat yang harus dipenuhi, agar air dari bejana-1 naik dalam selang-1 

dan memancur di dalam botol? 

 

Percobaan 

Percobaan-1: 

a. Alat dan bahan: 

Alat peraga Air Mancur dalam Botol. 

 
Botol 

Bejana-1

Selang-1

Bejana-2 

Selang-2 

Air 

Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.13.  Susunan alat pada percobaan air mancur dalam botol. 

 

b. Langkah-langkah Percobaan 

1.   Masukkan satu selang-1 ke bejana-1 dan selang-2 lagi ke bejana-2. 
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2. Isi bejana-1 dengan air sampai hampir penuh. 

3. Tutup ujung selang-2 yang masuk ke bejana-2. 

4. Isi botol melalui lubang pada bagian atasnya dengan air sampai kira-

kira 3/4 tinggi selang-1 dalam botol. 

5. Tutup lubang botol lakban rapat-rapat. 

6. Buka ujung selang-2, sehingga air keluar dari selang-2. 

 

Percobaan-2: 

a. Alat dan bahan: 

Alat peraga Air Mancur dalam Botol. 

b. Langkah-langkah Percobaan 

1.   Turunkan bejana-1 sampai sama tingginya dengan bejana-2.    

2.   Masukkan satu selang-1 ke bejana-1 dan selang-2 lagi ke bejana-2. 

2. Isi bejana-1 dengan air sampai hampir penuh. 

3. Tutup ujung selang-2 yang masuk ke bejana-2. 

4. Isi botol melalui lubang pada bagian atasnya dengan air sampai kira-

kira 3/4 tinggi selang-1 dalam botol. 

5. Tutup lubang botol lakban rapat-rapat. 

6. Buka ujung selang-2, sehingga air keluar dari selang-2. 

7. Bandingkan peristiwa yang teramati dengan peristiwa pada percobaan-

1, lalu bahaslah. 
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Contoh hasil pengamatan dan pembahasan oleh siswa: 

Hasil Pengamatan dan Pembahasan  

Percobaan-1: 

  h1

h2

  p1   p2

pu

  pu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pengamatan: 

Objek Peristiwa Prinsip/Rumus 

Jatuh melalui selang w = m.g Air dalam botol 

Saat akan jatuh p2 = pu - ρ.g.h2

Udara dalam 

botol 

Volumenya membesar  saat air 
keluar dari selang 

p.V = konstan 

Masuk ke dalam botol melalui 
selang. 

∑F = m.a Air dalam bejana  

Saat tinggi air dalam selang-1 
sampai ke ujung atas selang-1. 

p1 = pu - ρ.g.h1

 

Pembahasan: 

Air jatuh dari dalam botol melalui selang-2, karena gaya gravitasi bumi 

bekerja pada air (prinsip gaya gravitasi). 

Pada saat air jatuh, keluar dari botol melalui selang-2, ruang udara 

dalam botol membesar, tekanan udara dalam botol menjadi kecil (hukum 

Boyle). 

Karena tekanan udara dalam botol ditambah tekanan air setinggi h1 

(selang-1) lebih kecil darfisikada tekanan udara luar, air dalam bejana-1 
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terdorong masuk ke dalam botol melalui selang-1, sehingga terjadilah air 

mancur dalam botol (berdasarkan hukum II Newton). 

 

Percobaan-2: 

Hasil Pengamatan: 

1. Pada saat tinggi selang-1 lebih pendek darfisikada tinggi  selang-2, 

air mancur dalam botol. 

2. Pada saat tinggi selang-1 sama panjangnya dengan tinggi  selang-2, 

air dari bejana-1 tidak  keluar dari ujung atas selang-1. 

 
Pembahasan: 

Pada saat tinggi selang-1 lebih pendek darfisikada tinggi selang-2, air dai 

selang-1 memancur keluar  dalam botol.  

p1 = patm - ρ.g.h1       dan    p2 = patm - ρ.g.h2        

h1 < h2,   maka:  p1 >  p2 . 

Pada saat tinggi selang-1 sama panjangnya dengan tinggi  selang-2, air 

dari bejana-1 tidak  keluar dari ujung atas selang-1.  

p1 = patm - ρ.g.h1       dan    p2 = patm - ρ.g.h2        

      h1  =  h2,   maka:  p1  =  p2 . 

 
Kesimpulan 

Syarat air dari selang-1 memancur dalam botol adalah tinggi selang-1 harus 

lebih pendek darfisikada selang-2. 

atau 

Tekanan pada permukaan air di ujung atas selang-1 (p1) harus lebih besar 

darfisikada tekanan pada permukaan air di dalam botol (p2). 
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BAB  IV  

MODEL PEMBELAJARAN AOFF 

 

A. Pengaruh Pengalaman Belajar Terhadap Pemahaman dan Kinerja Siswa 

Keyakinan epistemologik siswa adalah pandangan siswa terhadap cara 

belajar dan pemahamannya. Pengalaman belajar siswa mempengaruhi keyakinan 

epistemologik siswa yang akan mempengaruhi kinerja akademik dan pemahaman 

siswa (Elby, 1999). Siswa yang terbiasa belajar dengan diceramahi akan 

cenderung malas berpikir, serta kurang memahami konsep-konsep yang 

dipelajarinya. Siswa yang terbiasa belajar dari memperhatikan dan memikirkan 

objek (benda atau energi) dan peristiwanya akan memiliki kinerja dan pemahaman 

yang lebih baik daripada siswa yang terbiasa diceramahi. Oleh karena itu, penting 

bagi guru memilih pengalaman belajar yang mampu meningkatkan kinerja dan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika. 

Untuk meningkatkan pengalaman berpikir yang akan mempengaruhi 

pemahaman dan keterampilan berpikir siswa, guru harus berdialog (tanya-jawab 

yang bersambungan sampai pada suatu sasaran) dengan guru banyak bertanya. 

Dengan dialog itu, guru dapat mengetahui kekeliruan-kekeliruan siswa dalam 

berpikir, sehingga guru dapat memperbaiki dan meluruskan jalan pikiran siswa 

dalam memahami dan menerapkan konsep. 

 

B. Kaidah-kaidah  Pembelajaran AOFF  

Kegiatan ilmiah fisika adalah menyusun suatu prinsip/teori yang berupa 

penjelasan atau persamaan parametrik dari objek dan fenomena alam dan 

menyusun  objek dan fenomena alam dari suatu prinsip/teori. Penyusunan itu 

seringkali menggunakan model untuk menjembatani objek dan fenomena alam 

dan prinsip/teori (rumus) seperti pada diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 27



 

  

 

 

 

 

  

Hubungan objek-objek dan peristiwanya 

Penyusunan penjelasan ilmiah deskriptif atau persamaan 
parametrik (rumus) 

Parameter 
Gambaran 
konseptual

Riil 

Konsep 

Diagram hubungan parameter 

Prinsip/Teori 

Gambar  4.1. Penurunan penjelasan ilmiah atau persamaan parametrik. Gambar  4.1. Penurunan penjelasan ilmiah atau persamaan parametrik. 

  

1. Siswa belajar dari sumber belajar, bukan dari guru. Sumber belajar dapat 

berupa media cetak/elektronik, gambar (carta), model peragaan fenomena 

alam, percobaan fisika, produk teknologi (setrika listrik, dll), dan 

lingkungan. 

1. Siswa belajar dari sumber belajar, bukan dari guru. Sumber belajar dapat 

berupa media cetak/elektronik, gambar (carta), model peragaan fenomena 

alam, percobaan fisika, produk teknologi (setrika listrik, dll), dan 

lingkungan. 

2. Guru harus dapat menentukan apa yang harus diinformasikan dan apa 

yang harus ditanyakan (dipikirkan oleh siswa). Cara memahami dan 

menerapkan konsep yang berlaku umum, serta fakta (objek dan fenomena 

alam) untuk dipelajari siswa dapat diinformasikan kepada siswa. Apa yang 

dapat dan harus dipikirkan, serta cara memikirkannya dilatihkan kepada 

siswa melalui pertanyaan-pertanyaan. 

2. Guru harus dapat menentukan apa yang harus diinformasikan dan apa 

yang harus ditanyakan (dipikirkan oleh siswa). Cara memahami dan 

menerapkan konsep yang berlaku umum, serta fakta (objek dan fenomena 

alam) untuk dipelajari siswa dapat diinformasikan kepada siswa. Apa yang 

dapat dan harus dipikirkan, serta cara memikirkannya dilatihkan kepada 

siswa melalui pertanyaan-pertanyaan. 

3. Objek dan fenomena alam merupakan kajian utama untuk siswa, semua 

pemikiran siswa harus selalu mengacu pada objek dan fenomena alamnya.  

3. Objek dan fenomena alam merupakan kajian utama untuk siswa, semua 

pemikiran siswa harus selalu mengacu pada objek dan fenomena alamnya.  

4. Prinsip/teori fisika, serta rumus-rumusnya harus dipahami secara empiris 

oleh siswa dari objek dan fenomena alamnya atau dan model, bukan dari 

penurunan rumus secara matematik. Penurunan rumus secara matematik 

tidak dilarang, hanya jangan mengharapkan siswa memahami rumus dari 

penurunan rumus tersebut. Kemampuan siswa menurunkan rumus untuk 

menyelesaikan masalah bergantung pada pemahamannya terhadap 

parameter-parameter, posisi dan arah parameter-parameter tersebut dalam 

objek dan fenomenanya. 

4. Prinsip/teori fisika, serta rumus-rumusnya harus dipahami secara empiris 

oleh siswa dari objek dan fenomena alamnya atau dan model, bukan dari 

penurunan rumus secara matematik. Penurunan rumus secara matematik 

tidak dilarang, hanya jangan mengharapkan siswa memahami rumus dari 

penurunan rumus tersebut. Kemampuan siswa menurunkan rumus untuk 

menyelesaikan masalah bergantung pada pemahamannya terhadap 

parameter-parameter, posisi dan arah parameter-parameter tersebut dalam 

objek dan fenomenanya. 
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C.  Dialog 

Dialog merupakan campuran antara memberi informasi dan tanya-jawab. 

Tujuan dialog adalah membantu dan melatih siswa berpikir dan berbuat. Dialog 

yang efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa dalam berpikir dan berbuat 

adalah dialog yang didominasi oleh pertanyaan dari guru, sedangkan informasinya 

hanya digunakan untuk faktor-faktor yang  tidak mungkin dapat diperoleh siswa 

dari berpikir, contohnya istilah. 

a. Fungsi Dialog 

1) Siswa memerlukan pengetahuan yang sudah dimilikinya untuk memahami 

informasi baru. Pengetahuan yang dipilih siswa bergantung pada dugaan 

siswa terhadap informasi baru. Jika dugaan siswa keliru, pengetahuan 

yang dipilih siswa dari ingatannya akan tidak cocok dengan informasi 

baru itu, akibatnya siswa tidak memahami atau salah paham terhadap 

informasi baru itu. Dengan dialog guru membantu siswa membentuk 

dugaan yang tepat, sehingga pengetahuan yang dipilih siswa dari 

ingatannya cocok dengan informasi baru, sehingga informasi baru itu 

dapat dipahami siswa. 

2)  Melatih siswa mengetahui apa yang harus dipikirkan dan bagaimana 

memikirkannya, sehingga keterampilan berpikir siswa dapat ditingkatkan. 

3) Dialog memperbaiki sikap siswa, seringkali dijumpai siswa yang inginnya 

diceramahi saja terus, tanpa mau ditanya. Kebiasaan siswa diceramahi 

membuat siswa terbiasa malas berpikir. Dengan dialog guru dapat 

memperbaiki sikap siswa dari malas berpikir menjadi suka berpikir. 

b.   Kemampuan Berdialog 

Berdialog memerlukan pengetahuan dan keterampilan mengenai apa yang 

harus diperhatikan dan dipikirkan, serta bagaimana memikirkannya. Untuk itu 

diperlukan pemahaman mengenai struktur konsep, dasar penerapan konsep, 

model, serta cara berpikir dan berbuat dalam fisika, agar guru dapat 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu dalam membimbing dan 

melatih siswa berpikir dan berbuat dalam fisika, sehingga siswa mampu 
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berpikir dan berbuat sendiri untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep 

fisika, memecahkan masalah, dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya. Tidak 

semua orang akan mampu melakukan dialog yang bermutu dengan siswa, 

karena itu salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru 

adalah kemampuan berdialog dengan siswa. Yang harus dikuasai guru untuk 

berdialog dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah sebagai 

berikut. 

1)   Memahami Konsep 

a)  Konsep fisika dan strukturnya. 

b)  Model 

c)  Kompetensi dan subkompetensi generik dalam memahami konsep. 

2)   Menerapkan Konsep 

a)  Konsep fisika dan strukturnya. 

b)  Dasar penerapan konsep 

c)  Model 

4)  Kompetensi dan subkompetensi generik dalam menerapkan konsep. 

Kemampuan berdialog juga memerlukan kemampuan guru untuk mengetahui 

apa yang  dapat dipikirkan siswa dan apa yang harus diberitahukan (tidak 

dapat dipikirkan siswa). Dalam berdialog perlu diperhatikan  bahwa yang 

penting bukan mendapat jawaban yang benar dari siswa, tetapi memahami 

bagaimana mereka berpikir untuk memperoleh jawaban itu. Disamping itu, 

perlu pula diperhatikan bahwa dialog yang efektif adalah dialog yang 

menggali pemikiran siswa dari fakta dan masalah sampai membentuk, 

mengembangkan, atau menerapkan konsep. 
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D.  Pembelajaran AOFF di Kelas 

1.  Tahap-tahap Pembelajaran Memahami Konsep 

Kompetensi generik: Memahami Konsep 

Struktur Konsep Subkompetensi Generik 

Objek dan Fenomena Mendeskripsikan objek dan fenomena 

Prinsip atau Teori Mendeskripiskan pengertian dan hubungan parameter 
pada prinsip/teori dari objek dan fenomena. 

Keberlakuan umum 
dan Syarat 

Mengidentifikasi keberlakuan umum prinsip/teori dan 
syarat yang membatasi keberlakuan tersebut dari objek 
dan fenomena. 

Indikator alam Mengidentifikasi indikator alam dari objek dan 
fenomena. 

Aturan penerapan 
prinsip/teori 

Mengidentifikasi aturan penerapan konsep dari objek dan 
fenomena dan dari model formal. 

 
2 atau lebih Objek dan Fenomena Riil dari 

Pengalaman Sehari-hari 

Model Ilmiah untuk Menggambarkan 
Parameter pada Objek dan Fenomena 

Struktur Konsep 

Prinsip/Teori dan Kelengkapannya  

Gambar  4.2.  Diagram alur pembelajaran memahami konsep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Guru menampilkan lebih dahulu objek dan fenomena riil dari pengalaman 

sehari-hari di lingkungan atau berita dari media cetak atau elektronik untuk 

menarik minat siswa, membantu siswa memahami fisika dari dunia riil dan 

mempermudah siswa mempelajari fisika. 

b. Guru berdialog dengan siswa untuk membimbing siswa memahami dasar 

pemikiran dari prinsip/teori yang akan dipelajarinya. 
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c. Guru menampilkan model ilmiah fisika untuk membimbing siswa memahami 

penjelasan ilmiah yang berupa prinsip atau teori (rumus) dan kelengkapannya 

yang terdapat dalam struktur konsep. 

d. Guru berdialog dengan siswa untuk membimbing siswa menurunkan prinsip 

atau teori dari model. 

e. Siswa merealisasikan pemahamannya dengan menyusun struktur. 

f. Guru mengevaluasi struktur konsep yang disusun siswa untuk mengadakan 

perbaikan seperlunya. 

 

2.  Tahap-tahap Pembelajaran Menerapkan Konsep 

a.  Kompetensi Generik: Menerapkan Konsep 

Subkompetensi generik 

1) Mengklarifikasi objek dan fenomena masalah. 

2) Membuat model untuk menggambarkan objek dan fenomena, serta parameter-

parameternya. 

3) Mengidentifikasi indikator alam pada objek dan fenomena.  

4) Membagi objek dan peritiwa sesuai dengan indiktor konsep yang berlakunya.  

5) Menentukan prinsip/teori yang berlaku menggunakan indikator alam. 

6) Mengintegrasikan prinsip/teori ke dalam suatu penjelasan atau persamaan 

parametrik.  

7) Memodifikasi hubungan objek-objek sesuai dengan struktur-struktur konsep 

yang berlaku.  
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b.  Penyelesaian Masalah 

 2 atau lebih Masalah 

Model Ilmiah untuk Menggambarkan Parameter pada 
Objek dan Fenomena, serta Prinsip/Teorinya 

Penyelesaian Masalah 

Penurunan Rumus/Penjelasan dari Model 

Gambar  4.3.  Diagram alur pembelajaran menyelesaikan masalah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Guru menampilkan 2 atau lebih objek dan fenomena masalah dalam gambar.  

2) Guru berdialog dengan siswa untuk membimbing siswa memahami dasar 

penerapan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan semua soal tersebut. 

3) Setelah berdialog, siswa diminta untuk membuat model ilmiah dan 

menurunkan rumus/penjelasan dari model tersebut. 

4) Guru memberikan besar parameter-parameter yang diketahui dan mengajukan 

pertanyaan untuk parameter yang tidak diketahui besarnya. 

5) Siswa menyelesaikan soal di rumah atau di sekolah. 

E.  Contoh Carta dan Pertanyaan Dialogis dalam Pembelajaran  AOFF 

I. Pembelajaran: GLB (Gerak Lurus Beraturan) 

A.  Memahami Konsep: GLB 

1.  Objek dan Fenomena: 

 

 

 

 

 A   B 

 x m 

 t s 

Gambar  4.4.  Mobil bergerak lurus 
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2.  Pertanyaan Dialogis: 

Pengertian Pertanyaan 

Persamaan 
parametrik 
kecepatan tetap. 

1. Sebuah mobil bergerak lurus dari  A ke B. Apakah 
mobil itu memiliki kecepatan?  

2. Jika kecepatan mobil itu tetap, A ke B itu sejauh x m, 
dan ditempuh dalam waktu t sekon, bagaimana kamu 
menuliskan kecepatan itu dengan menggunakan x dan t 
itu? 

Aturan 
penerapan 
konsep 

1. Jika kecepatan mobil itu tidak tetap, berubah-ubah, 
dapatkah kita menuliskan kecepatannya dengan v = x/t 
ms-1? Mengapa tidak dapat? 

2. Jadi,  v = x/t ms-1 untuk kecepatan mobil yang 
bagaimana? 

 

3.  Tugas Siswa:  Menyusun struktur konsep. 

 
 

Contoh-2: 

I.  Struktur Konsep: GLBB 

A. Objek/Fenomena: 

Gambar  4.5.  Objek dan fenomena untuk 

vo Vt 

 t s 

X t 

 

 

 

 

 

Benda berpindah dengan sejauh x dengan percepatan tetap. 

 
B. Prinsip/Teori: 

vt = vo + a.t 
x = vot + ½ a.t2

xt = xo+ vot + ½ a.t2

Keterangan: 
a  =  percepatan  benda  pokok (m/s2) 
vo  =  kecepatan pada awal (t = 0 s) (m/s) 
vt  =  kecepatan pada saat t (m/s) 
t  = selang waktu (s) 
x = perpindahan (m) 
xo = perpindahan awal (m) 
xt = perpindahan pada saat t sekon (m) 
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C. Aturan: 

1. Perpindahan merupakan besaran vektor, karena itu nilainya dapat 
positif atau negatif. 

2. Percepatan searah kecepatan bernilai positif. 
3. Percepatan berlawanan arah dengan kecepatan (perlambatan) bernilai 

negatif. 

D. Indikator Konsep: Benda bergerak dengan percepatan tetap. 
 
 
 
II. Pembelajaran 

A.   Memahami Konsep: GLBB 

1. Sumber Belajar: Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.6.  Gambar riil untuk memahami gerak dengan kecepatan berubah 

Gambar  4.7.  Peta gerak untuk mempelajari GLBB. 

Vt 
vo 

 t s 

 X 

vo v1 v2 

1 s 1 s 1 s 
x1 x2 x3 

V3 
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2. Pertanyaan Dialogis: 

Pengertian Pertanyaan 

Kecepatan benda yang 
bergerak dapat berubah. 

a. Kereta kuda ini sedang bergerak, apakah kereta 
ini bergerak dengan kecepatan tetap? Apakah 
anak yang main skate board ini kecepatannya 
tetap? Bagaimana perubahan kecepatannya? 

 
 

b. Adakah benda yang bergerak dengan kecepatan 
yang berubah, misalnya bertambah cepat atau 
bertambah lambat? Benda yang bagaimanakah 
yang akan bergerak dengan penambahan 
kecepatannya tetap pada setiap sekonnya? Benda 
yang bagaimanakah yang akan bergerak dengan 
pengurangan kecepatannya tetap pada setiap 
sekonnya? 

Penyusunan: 1. Jika benda asalnya bergerak dengan kecepatan 
awal vo = 6 m/s dan pada setiap detik 
kecepatannya bertambah sebesar 
a = 2 m/s, berapakah kecepatannya setelah 1 s, 2 
s, dan  3 s? 

vt = vo + a t 
 
 
 
 2. Bagaimana kamu menghitung besar kecepatan 

setelah 1 s, 2 s, dan 3 s?   

3. Perhatikan persamaan: vt = vo + a.t, samakah cara 
kamu menghitung itu dengan persamaan itu?  

Penyusunan: 1. Buatlah grafik v-t untuk gerak lurus beraturan 
(kecepatan tetap) x = vo t + ½ a t2

  
 
 
 
 
 
 

 
Bagaimana persamaan perpindahan (s) yang 
telah kamu ketahui? Jika menggunakan grafik 
itu, samakah besar perpindahan dengan luas 
bidang  grafik v – t?  

2. Jika kecepatan awal vo= 10 m/s dan penambahan 
kecepatan per sekonnya a = 2 m/s2, buatlah 
grafik kecepatan terhadap waktu setelah 1 s, 2 s, 
3 s, dan 4 s! 

 

v

o t 
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3. Perpindahan yang ditempuh benda sama dengan 
luas bidang trapesium pada grafik v-t.  Carilah 
persamaan parametrik untuk perpindahan itu, 
tidak usah memasukkan angka-angkanya.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Luas segiempat:  tvL 01 =    Luas segitiga:  

2
)( 0

2
tvvL t −=  

Karena: atvvt += 0 , maka:  
200

2 2
1

2
)( attvatvL =

−+
=  

Karena x = L1+L2, maka: 2
0 2

1 attvx +=  

vo 

vt 

o t 

Gerak dipercepat 
memiliki percepatan 
yang bernilai positif, 
sedangkan gerak yang 
diperlambat memiliki 
percepatan yang bernilai 
negatif. 

1. Pada gerak dengan percepatan yang telah kamu  
pelajari itu, makin cepat atau makin lambatkah 
gerak gerak benda itu? Jika percepatannya 
bernilai negatif, bagaimanakah gerak benda itu? 

2. Bagaimana kamu mengetahui suatu benda 
dipercepat atau diperlambat? 

B.  Menerapkan Konsep: GLBB 

1. Masalah:  

a. Sebuah benda asalnya diam kemudian bergerak lurus dengan 

percepatannya  

2 m/s2. Berapakah kecepatannya dan perpindahannya setelah 10 s? 

b.  Sebuah kendaraan bergerak lurus dengan kecepatan awal 20 m/s.  

1) Berapakah waktu untuk berpindah sejauh 50 m?  

2) Berapa jauh perpindahan yang harus ditempuhnya sampai berhenti 

c. Sebuah kendaraan asalnya bergerak lurus dengan kecepatan 2 m/s, 

kendaraan itu kemudian direm tiba-tiba dan berhenti setelah 10 s. 

Berapakah percepatannya dan perpindahan kendaraan itu? 
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2. Pertanyaan Dialogis: 

a. Gerak apa yang berlaku pada ketiga soal itu? 

b. Berapa kecepatan awal pada soal a? Pada bagian mana dari soal itu 

kamu mengetahui besar kecepatan awal itu? 

c. Bernilai positif atau negatifkah percepatan pada soal b? Dari bagian 

mana kamu mengetahui itu? 

d. Bernilai positif atau negatifkah percepatan pada soal c? Dari bagian 

mana kamu mengetahui itu? 

3. Tugas Siswa: 

Menyelesaikan soal. 

 

I.  Struktur Konsep: Hukum I Newton 

A. Objek/Fenomena: 

 

 

 

 

 

Sebuah benda dikenai gaya-gaya luar. 

Benda diam atau bergerak lurus (dengan kecepatan tetap). 

Gambar  4.8.  Diagram sistem hukum I Newton. 

B. Prinsip/Teori: 

 

 

 

                   
 

ΣFx  =  0   dan   ΣFy = 0 
Keterangan: 

X

Y

Gambar  4.9.  Diagram gaya hukum I Newton.

ΣFx = gaya-gaya luar pada sumbu-x yang be-kerja pada benda  (N) 

ΣFy = gaya-gaya luar pada sumbu-y yang bekerja pada benda  (N) 
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C.  Aturan: 

1) Gaya-gaya yang diperhitungkan adalah gaya-gaya luar, yaitu gaya-

gaya yang bekerja pada benda pokok, bukan gaya oleh benda pokok. 

2) Benda pokok dapat dianggap sebagai benda titik. 

3) Gaya bernilai +, bila arahnya ke atas atau ke kanan. Sebaliknya 

bernilai – , bila arahnya ke bawah atau ke kiri. 

E. Indikator alam: 

Benda diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. 

 

II.  PEMBELAJARAN 

A.   Memahami Konsep: Hukum I Newton 

1.  Sumber Belajar: Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (a)                                                                        (b) 
 

 

 

 

 
 

 
 (c) 

 (e) 
 (d)

Gambar  4.10.  Beberapa benda diam ditampilkan sekaligus untuk   
dipelajari dengan cara dianalisis dan dibandingkan. 
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2.   Pertanyaan Dialogis: 

Pengertian Pertanyaan 

Jumlah gaya-gaya 
yang bekerja pada 
benda yang diam 
sama dengan nol. 

a. Perhatikan gambar 14 (a). Agar barbel itu diam pada 
saat berada di atas, berapakah besar gaya oleh orang 
itu dibandingkan dengan berat barbel? Jika gaya 
angkat orang itu berkurang, akan diamkah benda itu? 
Samakah arah gaya angkat oleh orang itu dengan arah 
gaya berat barbel?  

 b. Perhatikan gambar 14 (b). Kura-kura ini diam di atas 
batang kayu yang diam di atas air. Ada gaya apa saja 
yang bekerja pada batang kayu itu? Kemana saja arah 
gaya-gaya itu? Jika gaya-gaya itu dijumlahkan, 
berapakah besarnya? 

 

 

Diagram benda 
bebas atau diagram 
gaya untuk 
menjumlahkan 
gaya-gaya pada 
benda yang diam.  

1. Ketiga gambar 14 (c), (d), dan (e) menunjukkan benda 
yang diam, gambarkan gaya-gayanya dan arahnya? 

2. Gaya apa saja yang ada pada benda itu yang 
menyebabkan benda itu diam? 

3. Sama besarkah gaya-gaya itu?  

4. Jika gaya-gaya itu dijumlahkan, berapakah hasil 
perjumlahannya itu? 

5. Dalam fisika perjumlahan gaya dapat kita gambarkan 
dalam koordinat x-y, cobalah gambarkan gaya-
gayanya pada koordinat itu? 

6. Jika gayanya tidak pada sumbu-x atau sumbu-y, 
diapakan gaya itu? 

Hukum I Newton 
dan aturannya. 

1. Perhatikan persamaan parametrik hukum I Newton! 
Untuk benda bagaimanakah hukum Newton berlaku? 

2. Apa maksudnya ∑Fx? Apa maksudnya ∑Fy? 

3. Kemanakah arah gaya yang positif dan yang negatif? 

4. Gaya mana saja yang harus kita perhitungkan untuk 
hukum I Newton ini? 

5. Untuk hukum I Newton ini dapatkah sebuah benda 
dianggap sebagai sebuah titik pada diagram ini? 

 
3.   Tugas Siswa:  Menyusun struktur konsep untuk Hukum I Newton. 
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B.   Menerapkan Konsep 

1. Masalah:  

 

 

 
P B2

B1

Q 

R

       (a)                                                                                (b) 

B 

  T1 

A 

 T3 

T2 

 

 

 

Gambar  4.11.  Dua atau lebih objek dan fenomena masalah ditampilkan  

untuk dianalisis dan dibandingkan. 

2. Pertanyaan Dialog: 

a. Perhatikan rangkaian benda pada gambar 15 bagian (a) dan (b), jika 

kedua rangkaian itu diam, hukum apa yang akan kamu gunakan? Dari 

mana kamu mengetahui hukum itu yang harus digunakan? 

b. Perhatikan struktur konsep untuk hukum yang kamu sebutkan dan 

rangkaian objek pada gambar bagian (a) dan (b), pada benda-benda 

pokok mana hukum itu akan kamu gunakan? 

c. Gaya apa saja yang bekerja pada benda-benda pokok pada gambar 15 

(a)? Gaya apa saja yang bekerja pada benda-benda pokok pada gambar 

15 (b)? 

d. Selain hukum yang kamu sebutkan, hukum apa lagi yang berlaku pada 

kedua rangkaian benda itu? 

e. Model apa yang akan kamu gunakan untuk menganalisisnya? 

f. Cobalah kamu buat modelnya! 

g. Jelaskan model yang kamu buat itu? 

h. Buatlah persamaan parametrik untuk kedua rangkaian itu? 

3.  Tugas Siswa: 

Guru melengkapi soal dengan besar parameter-parameter yang diketahui 

dan yang ditanyakan. Siswa menyelesaikan soal di rumahnya.  
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Contoh-4: 

I.  Struktur Konsep: Alat Optik  Kacamata 

A. Objek/Fenomena: 

 

 

 

 

 

 

 

Mata 

Bayangan oleh lensa kacamata

Benda 
lensa  
kacamata 

s=25 cm 

  s’ 

Gambar  4.12.  Letak bayangan benda  oleh lensa kacamata positif untuk 
mata rabun dekat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata 

Bayangan oleh lensa kacamata
lensa  
kacamata

  s = ∞ 
  s’ 

Gambar  4.13.  Letak bayangan benda  oleh lensa kacamata negatif 
untuk mata rabun jauh 

 

 

B. Prinsip/Teori: 

Persamaan Lensa Kacamata: 

'
111
ssf

+=  

P = 1/f  

Keterangan: 

f = panjang fokus lensa kacamata (cm) 

s = Jarak benda ke mata (cm) 

s’ = Jarak bayangan oleh lensa kacamata (cm) 

P = Kuat lensa (P dalam dioptri dan f dalam meter) 
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C. Aturan: 

1.  Lensa mata dapat berubah kecembungannya, yaitu berakomodasi 

maksimum (paling cembung) dan tidak berakomodasi (kecembungan 

minimal). Tetapi jarak lensa ke retina (tempat bayangan) tidak berubah. 

2. Pada saat melihat benda di tak terhingga, mata tidak berakomodasi; pada 

saat melihat benda di tempat paling dekat ke mata (jarak benda ke mata 

±25 cm), mata berakomodasi maksimum. 

3.  Pada mata rabun dekat (lensa mata kurang mampu berakomodasi) jarak 

benda terdekat yang terlihat jelas lebih jauh dari 25 cm. Untuk mata ini 

digunakan lensa positif, agar jarak benda ke mata (s) 25 cm membentuk 

bayangan oleh lensa kacamata ke mata pada jarak benda terdekat (s’) yang 

terlihat jelas. 

4.  Pada mata rabun jauh (lensa mata kurang cembung) digunakan lensa 

negatif, agar jarak benda pada tak terhingga (s) dapat membentuk 

bayangan oleh lensa kacamata ke mata pada jarak terjauh (s’) yang dapat 

dilihat dengan jelas oleh mata. 

 

II.  PEMBELAJARAN 

A.   Memahami Konsep: Alat Optik Kacamata 

1.  Sumber Belajar: Carta 

Carta-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  4.14.  Penampang Mata. 

Retina 

Lensa 

Kornea 
Aqueous  humour 

Iris 

Vitreous humour

Sklera 

 Koroid 

 Syaraf  
 Optik

 
   Pusat  
   Optik 
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    Benda di tak terhingga, mata tak berakomodasi 

  Lensa Mata   Bayangan  
  pada Retina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.15.  Pembentukan bayangan benda  pada retina untuk mata 
normal 

    Benda pada jarak 25 cm, mata berakomodasi maksimum 

  Lensa Mata   Bayangan  
  pada Retina  Benda 

Carta-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4.16.  Letak bayangan benda  pada mata 

Mata rabun jauh Mata rabun dekat 

Mata Normal 

 (a)

 (b)  (c) 
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Mata 

Bayangan oleh lensa kacamata

Benda 
lensa  
kacamata

 s=25 cm 

  s’ 

Gambar  4.17.Letak bayangan benda  oleh lensa kacamata positif untuk 
mata rabun dekat 

 

 

 

 

 

 

 

Mata 

Bayangan oleh lensa kacamata
Benda 

lensa  
kacamata

  s = ∞ 
  s’ 

Gambar  4.18.  Letak bayangan benda  oleh lensa kacamata negatif  
untuk mata rabun jauh 

 

2.   Pertanyaan Dialogis: 

Pengertian Pertanyaan Dialogis 
Fungsi lensa mata dan 
kemampuannya untuk 
makin cembung atau 
makin kurang cembung. 

Perhatikan gambar 17 dan 18. Semua benda pada 
jarak yang jauh maupun yang dekat akan 
membentuk bayangan pada retina. Bayangan pada 
retina itulah yang membuat benda terlihat. Jika 
bayangan benda pada retina tidak jelas, kita melihat 
benda tidak jelas. Apakah fungsi lensa mata? Akan 
samakah kecembungan lensa mata saat kita melihat 
benda di tempat yang jauh dengan di tempat yang 
dekat ke mata? Manakah yang akan lebih cembung 
pada saat kita melihat benda di tempat yang jauh 
ataukah pada saat kita melihat benda di tempat yang 
dekat? 

Cacat penglihatan karena 
lensa mata kurang 
mampu berakomodasi 
dan karena bola mata 
terlalu lebar atau sempit. 

Cacat penglihatan ada 2 macam, yaitu cacat 
penglihatan pada orang tua, yaitu cacat penglihatan 
karena lensa mata kurang mampu berakomodasi, 
serta cacat penglihatan karena bola mata yang 
terlalu lebar (jarak lensa mata dan retina jauh) 
seperti pada gambar 19 (b)  dan bola mata yang 
terlalu sempit (jarak lensa ke retina dekat) seperti 
pada gambar 19 (c).  
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Lensa kacamata positif 
diperlukan untuk mata 
rabun dekat dan lensa 
kacamata negatif 
diperlukan untuk mata 
rabun jauh. 

Perhatikan gambar 19 (b) dan (c),  lensa kacamata 
positif atau negatifkah yang diperlukan mata rabun 
jauh?  Lensa kacamata positif atau negatifkah yang 
diperlukan mata rabun dekat? 

Persamaan parametrik 
untuk lensa kacamata 

Perhatikan gambar 20 dan 21, bagaimanakah 
persamaan parametrik lensa kacamata untuk mata 
rabun jauh dan rabun dekat?  Bernilai positif atau 
negatifkan s dan s’ untuk lensa kacamata rabun 
jauh? Bagaimana nilainya untuk lensa kacamata 
rabun dekat? 

 
3.  Tugas Siswa: 

Guru memberi tugas menyusun struktur konsep alat optik mata sebagai 

tugas pekerjaan rumah.  

 

B.   Menerapkan Konsep: Alat Optik Kacamata 

1.  Masalah: 

a. Benda terdekat yang paling jelas terlihat oleh seseorang adalah 100 cm di 

depan mata. Agar orang itu dapat membaca dengan jelas pada jarak 25 cm, 

berapa dioptrikah kuat lensa kacamata yang harus dipakai orang itu? 

b. Seseorang hanya dapat melihat benda dengan jelas pada jarak antara 30 cm 

sampai dengan 120 cm. Agar orang itu dapat melihat benda di tempat yang 

jauh, berapa dioptrikah kuat lensa kacamata yang harus dipakai orang itu? 

 
2.  Pertanyaan Dialogis: 

a. Rabun dekat atau jauhkah orang pada soal no 1? Lensa kacamata apakah 

yang harus digunakan orang itu? Jika orang itu membaca buku, jarak 25 

cm itu jarak benda ataukah jarak bayangan? Berapakah jarak bayangan 

benda itu? 

b. Rabun dekat atau jauhkah orang pada soal no 2? Lensa kacamata apakah 

yang harus digunakan orang itu untuk melihat benda-benda yang jauh? 

Jika orang itu melihat benda di tempat yang sangat jauh, jarak antara 30 
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cm atau 120 cm yang harus diperhitungkan? Jarak 120 cm itu jarak benda 

atau jarak bayangan? Berapakah jarak bendanya? 

c. Selesaikan soal-soal itu! 

 
3.  Tugas Siswa: 

Guru memberi tugas pekerjaan rumah mengenai soal-soal kacamata.  
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BAB V 

EVALUASI 

 

A.  Struktur Konsep Fisika 

1.  Komponen konsep manakah dari struktur konsep yang digunakan untuk 

menentukan konsep yang berlaku dalam menghadapi masalah? 

2. Komponen konsep manakah dari struktur konsep yang  menunjukkan 

keberlakuan umum suatu konsep? 

3. Mengapa syarat keberlakuan konsep harus diperhatikan pada saat suatu 

konsep akan diterapkan? 

4. Ada 2 komponen utama konsep, minimal siswa memahami kedua komponen 

utama itu. Apa saja komponen utama itu? 

5. Untuk semua konsep fisika dari mekanika sampai fisika moderen terbagi 

dalam 4 jenis struktur konsep, sebutkan keempat jensi struktur konsep itu! 

 

B.  Keterampilan Berpikir Kompleks dalam Fisika 

Susunlah suatu penyelesaian masalah yang pada setiap langkah penyelesaiannya 

dapat dipahami siswa seperti pada contoh-contoh terdahulu, yaitu dengan 

menganalisis objek dan fenomena, serta menentukan dan menggunakan konsep-

konsep yang berlakunya. 

 

1.   

  Vp  Vb = 0 

 h 

v’ 

 

 

 

 

 

 

Sebuah peluru massanya 15 g ditembakkan horizontal pada balok yang 

massanya 3 kg. Peluru menancap pada balok dan berayun setinggi 10 cm. 

Tuliskan 2 hukum yang perlu digunakan untuk menyelesaikan soal di atas. 
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2.   

 C 
A 

B 

D 

  E 

Bola A dan B terletak seperti pada 

gambar di sebelah ini. 

C, D, dan E  adalah titik-titik sentuh bola 

A dan B dengan dinding dan dasar kotak. 

Buatlah diagram gaya  dari gaya-gaya 

yang bekerja pada bola A dan persamaan 

parametriknya. 

 

3.  

Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suatu gas dalam silinder berpiston diberi kalor Q, sehingga piston naik. 

Persamaan parametrik untuk fenomena itu adalah:  Q = W + ∆U 

Untuk proses isobarik itu. 

a. Apakah persamaan Q = W +  ∆U menunjukkan hukum kekekalan energi? 

Jelaskan! 

b. Menunjukkan apa ∆U dalam persamaan itu? 

c. Mengapa dalam persamaan itu ∆U ditambahkan pada W? 

 
4. 

i1 i2 i3

  I   II  III 3 utas kawat yang dialiri listrik dipasang 

sejajar seperti pada gambar. 

 

a. Adakah gaya yang bekerja pada kawat 

I, II, dan III? 

b. Jika ada, jelaskan bagaimana gaya itu 

terjadi pada setiap kawat itu? 
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5. 

Gas (sistem) 

Sumber kalor 

Piston 
(lingkungan)

Gas berada dalam sebuah silinder tertutup seperti 

pada gambar. Piston menutup rapat ruang gas itu 

tanpa gesekan, tetapi rapat, sehingga gas tidak 

dapat keluar masuk dari  ruang gas itu. Anggaplah 

kalor tidak dapat keluar dari ruang gas itu.  

 

 

 

 

 
Apa yang harus kita lakukan dengan piston itu 

agar kalor yang masuk ke dalam gas tidak 

menyebabkan suhu gas itu naik (proses 

isotermik)? 

 

 

 

 

6.   

Balok A dan B terpasang seperti pada 

gambar. Balok  A massanya 2 kg 

terletak di atas meja. Koefisien 

gesekan kinetik antara balok A dan 

meja adalah μk = 0,2. Balok B 

massanya 4 kg.  Bila g = 10 m/s2 dan 

massa katrol diabaikan, berapakah  

percepatan balok A dan balok B? 
B 

  A 

7. Sebuah lift yang berisi orang bergerak ke atas dengan perlambatan 3 m/s2.  

Berat orang itu   600 N. Seandainya gravitasi bumi 10 m/s2, berapakah gaya 

lantai lift yang bekerja pada orang itu? 

 
m1

m2
8. 

 

 

Dua benda massanya 1 kg dan 3 kg dihubungkan dengan sebuah pegas 

seperti pada gambar . Konstanta pegas itu 300 N/m. Kedua benda itu 

terletak di atas sebuah bidang tanpa gesekan. Berapakah frekuensi kedua 

benda itu jika bergetar? 
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9. 

d 

Gambar  5.1. Situasi objek 2 bola 
bermuatan 

Dua bola bermuatan sama besar dan 

masing-masing massanya 0,1 g. 

Masing-masing bola tergantung pada 

tali yang panjangnya 13 cm. Kedua 

bola itu diam dan terpisah pada jarak 

10 cm. 

Berapakah besar muatan pada masing-

masing bola itu? 

 

10.     
Botol 

Bejana-1 

Selang-1 

Bejana-2 

Selang-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar rangkaian alat di atas. Bejana-1 dan botol berisi air. 

Botol hanya berisi air setengahnya. Air dari dalam botol jatuh melalui 

selang-2. Pada saat air dari botol jatuh, air dari bejana-1 naik melalui selang-

1 masuk ke dalam botol. 

a. Tuliskan hukum-hukum (rumus) yang berlaku pada objek dan fenomena 

susunan alat itu. 
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b. Jelaskan dengan menggunakan hukum-hukum itu, mengapa air dari 

bejana-1 naik melalui selang-1. Buatlah rumus-rumus penyelesaian 

masalahnya untuk membantu menyusun penjelasan itu. 

C. Latihan  

1.   Buatlah struktur konsep untuk keseimbangan rotasi, hukum termodinamika I, 

pembentukan bayangan oleh cermin cekung, dan efek fotolistrik.   

2. Susunlah model pembelajaran AOFF untuk konsep-konsep yang akan 

dipelajari siswa di sekolah. 
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BAB VI  

RANGKUMAN 

 
1. Acuan berpikir dalam fisika adalah objek dan fenomena. Karena itu, dalam 

memahami atau menyelesaikan masalah kita harus memperhatikan objek dan 

fenomenanya lebih dahulu, sebelum memperhatikan parameter-parameternya. 

2. Gunakan model untuk memperjelas posisi dan arah parameter pada 

objek/fenomena masalah, sehingga model itu dan dengan aturan (jika ada) 

dapat membantu siswa menempatkan parameter-parameter pada pada rumus 

(prinsip/teori) yang berlaku.  

3. Struktur konsep fisika diterapkan dengan cara membandingkan situasi 

objek/fenomena masalah dengan indikator alam pada struktur konsep, jika 

sama prinsip/teori pada struktur konsep itu berlaku untuk situasi 

objek/fenomena masalah.  

4. Prinsip atau teori yang disusun dari interaksi antara benda-benda (situasi 

objek) disusun dari interaksi antara 2 benda. Karena itu, analisis situasi objek 

dilakukan terhadap setiap 2 benda yang berinteraksi.  

5. Prinsip atau teori yang disusun dari interaksi yang kompleks (lebih dari 2 

benda) disusun berdasarkan fenomenanya. Karena itu, penentuan prinsip atau 

teori yang berlakunya ditentukan berdasarkan fenomenanya. Contoh prinsip 

yang keberlakuannya ditentukan berdasarkan fenomena adalah hukum I dan II 

Newton.  

6. Setiap benda yang bersentuhan dengan benda-benda lain akan berinteraksi 

timbal-balik satu sama lain. Walaupun demikian kadang-kadang ada yang 

interaksinya diabaikan karena terlalu kecil. Untuk benda-benda bermassa, 

bermuatan listrik, dan bermagnet, walaupun tidak bersentuhan, kedua benda 

itu akan berinteraksi timbal-balik. Analisis dilakukan satu per satu pada setiap 

2 benda yang berinteraksi tersebut.  

7. Ada 2 jenis interaksi kompleks hubungan sebab-akibat, yaitu interaksi terpusat 

dan interaksi berantai. Interaksi terpusat adalah interaksi beberapa benda 
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terhadap 1 benda, sedangkan interaksi berantai adalah interaksi beberapa 

benda yang terjadi secara berurutan dari 2 benda pertama sampai 2 benda yang 

terahir. Penganalisisan dilakukan sebagai berikut.  

a. Pada interaksi terpusat analisis dilakukan mulai dari salah satu benda 

dengan benda pokok yang dipilih sembarang, lalu ke benda yang kedua 

dan selanjutnya,  sampai semua benda yang berinteraksi dengan benda 

pokok teranalisis. 

b. Pada interaksi berantai analisis dilakukan secara  berurutan mulai dari 2 

benda yang pertama sampai 2 benda yang terahir. 

8. Jika dalam suatu masalah mengandung beberapa situasi objek: 

a. Situasi objek masalah dibagi dalam beberapa bagian. Setiap bagian harus 

sama dengan situasi objek pada struktur konsep yang berlaku untuk 

masalah itu. 

b. Pada saat satu situasi objek masalah diidentifikasi, situasi objek yang 

lain pada masalah itu diabaikan dulu. 

c. Pengidentifikasian dilakukan pada semua bagian masalah. 

9. Jika situasi objek masalah tidak tepat sama dengan situasi objek pada struktur 

konsep, situasi objek masalah diproyeksikan, dimodifikasi, atau diandaikan, 

sehingga situasi objek masalah tepat sama dengan situasi objek pada struktur 

konsep. Pengubahan itu harus didasarkan pada syarat yang berlaku untuk 

prinsip atau teori yang digunakan untuk memodifikasi situasi objek tersebut. 

10. Jika situasi objek atau fenomena terdapat beberapa prinsip atau teori yang 

berlaku akan terdapat prinsip atau parameter yang mengintegrasikan 

(memadukan) prinsip-prinsip itu dalam satu persamaan parametrik. Prinsip 

atau parameter yang memadukan itu dapat diketahui dari memperhatikan 

objek/fenomena masalah.  
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