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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran literasi konsep dasar fisika, literasi kurikulum
pembelajaran, literasi prikologi pembelajaran serta bagaimana kemampuan dalam menyusun LKPD para
mahasiswa program studi Pendidikan Fisika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang
menggunakan data kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi baik sekuensi maupun konten. Data diperoleh
dari 75 orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika yang sedang dan telah mengikuti mata kuliah
Fisika Dasar, Kurikulum dan Pembelajaran, Belajar dan Pembelajaran serta mereka yang sudah melakukan
praktik penyusunan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). Teknik pengumpulan data menggunakan data
ujian semester, pertanyaan terbuka, kuesioner pernyataan serta portofolio penyusunan Lembar Kegiatan
Peserta Didik (LKPD) (Analisis data yang digunakan adalah analisis konstruk dari keempat data dan analisis
korelasional sederhana dari seluruh variabel penelitian serta analisis katagorisasi literasi dari jawaban
sampel. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) adanya profil literasi konsep dasar
fisika, literasi kurikulum pembelajaran, literasi psikologi pembelajaran serta kemampuan dalam menyusun
LKPD para mahasiswa program studi Fisika yang bervariasi, (2) Adanya kecenderungan jawaban literasi
konsep dasar fisika mahasiswa berturut-turut berkatagori nominal, procedural/konsepsional, fungsional dan
multidimensional; (3) Adanya korelasi pada katagori sedang antara masing-masing variabel; (4) Kontribusi
yang paling besar terhadap Kemampuan mahasiswa dalam penyusunan Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD) adalah literasi Kurikulum dan Pembelajaran dibanding dengan kedua variabel lainnya.
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Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
menyukseskan proses pembelajaran fisika yang
Pendahuluan
baik.
Literasi sains pada peserta didik secara
global sangat rendah [1]. Kemampuan literasi
sains tergambar dari jawaban peserta didik pada
berbagai persoalan yang dipecahkan. Seperti
dinyatakan oleh Bybee dalam Post et.al [2]
mengusulkan kerangka kerja yang terdiri dari
atas empat katagori yaitu: nominal, fungsional,
konseptual/prosedural, dan multidimensional.
Bagi mahasiswa Pendidkan Fisika, literasi atau
kemampuan dalam konsep dasar fisika didukung
oleh
kemampuan
(literasi)
kurikulum
pembelajaran serta psikologi pembelajaran.
Dalam praktiknya, mahasiswa perlu memiliki
kemampuan merumuskan dan menjabarkan
materi pembelajarannya dalam bentuk lembar
kegiatan peserta didik (LKPD). LKPD ini
menggambarkan kemampuan peserta didik
dalam
mengelola,
merencanakan
dan
melaksanakan suatu proses pembelajaran fisika
di tingkat sekolah. Sehingga ketiga literasi
tersebut diatas diduga berperan dalam

Pada penelitian ini peneliti menggunakan
metode expost facto dimana seluruh mahasiswa
yang diteliti sudah mengambil mata kuliah Fisika
Dasar, Kurikulum & Pembelajaran Fisika; dan
Belajar & Pembelajaran. Ketiga mata kuliah
tersebut menjadi kompetensi pokok mahasiswa
calon guru Fisika. Guru Fisika diharapkan akan
lebih mudah mengelola pembelajaran jika
mereka memiliki kemampuan penguasaan
konsep, penerapan kurikulum dan memilih
metode serta memahami psikologi belajar dan
pembelajaran.
Teori
Kompetensi mahasiswa calon guru Fisika
meliputi kompetensi profesional dan pedagogik.
Kemampuan literasi sain yaitu kemampuan
menggunakan data dan bukti ilmiah untuk
mengevaluasi
kualitas
informasi
dan
argumentasi ilmiah [3]. Selanjutnya, jawaban
terhadap kemampuan literasi dapat dibagi
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kedalam empat katagori yaitu: nominal,
fungsional,
konseptual/prosedural,
dan
multidimensional [4]. Literasi terhadap materi
ajar adalah bagian dari kompetensi profesional.
Seperti dikatakan oleh Usman [5] bahwa salah
satu kompetensi profesional guru adalah
kompetensi atau kemampuan dalam menguasai
bahan pembelajaran (materi ajar), baik materi
ajar yang digariskan dalam kurikulum maupun
materi ajar yang merupakan pengayaan.
Chiapetta et al [6] menganalisis bahwa katagori
literasi sains yang dominan adalah pada
pengetahuan sains dengan rata-rata 65,7%.
Kompetensi pedagogik yang terdiri dari
literasi kurikulum & pembelajaran dan psikologi
pembelajaran serta kompetensi profesional yang
termasuk literasi materi ajar atau konsep fisika.
Salah satu kompetensi profesional guru adalah
kompetensi atau kemampuan dalam menguasai
bahan pembelajaran dan kompetensi dalam
melaksanakan
penelitian
sederhana.
Kompetensi pedagogik guru fisika terlihat bahwa
mereka
mampu
mengimplementasiklan
kurikulum dengan baik terutama dalam hal
merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan,
mengevaluasi, maupun mengembangkan proses
pembelajaran yang sesuai dengan potensi
lingkungan [7]. Demikian pula
pakar lain
menjelaskan tentang konsep Gestalt yang
mengemukakan bahwa belajar merupakan
proses pengembangan insight atau pemahaman
baru, pemahaman terjadi apabila individu
menemukan cara baru dalam menggunakan
unsur-unsur yang ada dalam lingkungannya [8].
Namun, kondisi di sekolah menunjukan
masih banyaknya guru yang tidak memberikan
kesempatan kepada peserta didiknya dalam
mengkontruksi pengetahuan sainsnya yang akan
menjadi milik peserta didik sendiri. Oleh karena
itu
perlu
membiasakan
melaksanakan
pembelajaran yang dapat melatih peserta didik
mengembangkan kemampuan berfikir tingkat
tinggi seperti berfikir kritis, berfikir kreatif,
pemecahan
masalah,
dan
pengambilan
keputusan [9]. Pemahaman guru terhadap
pentingnya peserta didik mampu berfikir kritis ini
diperoleh dari penguasaan atau literasi terhadap
teori belajar dan pembelajaran peserta didik.
Oleh sebab itu kompetensi guru Fisika ditandai
dengan penguasaan terhadap cara memberikan
layanan dan kesempatan kepada peserta didik
dalam membangun keterampilan berpikir kritis.
Untuk membangun keterampilan berpikir
kritis, peserta didik perlu diberi lembar kerja
(worksheet) atau lembar kegiatan peserta didik
(LKPD). Lembar Kerja Siswa atau lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) merupakan
sarana pembelajaran yang dapat digunakan
guru dalam meningkatkan keterlibatan atau

aktivitas peserta didik dalam proses belajarmengajar. Pada umumnya, LKPD berisi petunjuk
praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di
rumah, materi untuk diskusi, Teka Teki Silang,
tugas portofolio, dan soal-soal latihan, maupun
segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak
peserta didik
beraktivitas dalam
proses
pembelajaran [10]. LKPD juga salah satu jenis
hand out yang dimaksudkan untuk membantu
peserta didik belajar secara terarah (guided
discovery activities). Dengan demikian LKPD
dapat melakukan aktivitis sekaligus memperoleh
semacam ringkasan dari materi yang menjadi
dasar aktivitas tersebut. Lebih jauh, manfaat
LKPD antara lain dapat: (a) memudahkan guru
dalam mengelola proses belajar, (b) membantu
guru mengarahkan peserta didiknya untuk dapat
menemukan,
konsep-konsep
melalui
aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja,
(c)
digunakan
untuk
mengembangkan
keterampilan proses, mengembangkan sikap
ilmiah serta membangkitkan minat peserta didik
terhadap alam sekitarnya, (d) memudahkan guru
memantau keberhasilan peserta didik mencapai
sasaran belajar.
Mencermati definisi dan manfaat LKPD,
maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru
Fisika akan lebih mudah menyusun LKPD jika ia
menguasai kosep dasar fisika, menguasai
kurikulum & pembelajaran serta memahami
psikologi peserta didik. Dengan demikian,
penting informasi ilmiah tentang bagaimanakah
gambaran kemampuan literasi konsep dasar
fisika , kurikulum & pembelajaran serta psikologi
pembelajaran serta hubungannya dengan
kemampuan menyusun LKPD bagi mahasiswa
calon guru Fisika.
Hasil dan diskusi
Penelitian ini dilakukan di akhir semester
genap tahun ajaran 2014-2015 kepada 75 orang
mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika
yang telah selesai menempuh mata kuliah Fisika
Dasar, Kurikullum dan Pembelajaran, Belajar
dan Pembelajaran, serta mereka yang sudah
melakukan praktik penyusunan Lembar Kegiatan
Peserta Didik (LKPD). Teknik pengumpulan
data: menggunakan data ujian semester,
pertanyaan terbuka/pilihan, kuesioner, dan
portofolio penyusunan LKPD. Semua data
kolaboratif
dianalisis
secara
deskriptif
menggunakan
metode
kombinasi/mixed
methods [11]. Data kuantitatif dan kualitatif
secara terintegrasi baik sekuensi maupun konten.
Tabel 1. Proporsi katagori jawaban kemampuan
literasi konsep dasar fisika mahasiswa (N=75)
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Katagori Jawaban
Nominal
Fungsional
Konsepsional/ Prosedural
Multidimensional

FrekuenProporsi
si
(%)
(Orang)

18
20
22
25

Grafik 2. Korelasi antar variabel literasi

24.0
26.7
29.3
33.3

Tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi
jawaban kemampuan literasi mahasiswa dalam
konsep dasar fisika memiliki kecenderungan
multidimensional
(33,3%).
Jawaban
multidimensional ini memberikan gambaran
bahwa
jawaban
mahasiswa
dapat
memanfaatkan
berbagai
konsep
dan
menunjukkan
kemampuan
untuk
menghubungkan
konsep-konsep
tersebut
dengan kehidupan sehari-hari. Mereka juga
mengerti
bagaimana
ilmu
pengetahuan,
masyarakat dan teknologi yang saling terkait dan
mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan
jawaban peserta didik, menunjukkan bahwa
mereka dapat memahami sifat ilmu pengetahuan
yang dipelajarinya.

kemampuan literasi konsep dasar fisika dengan
literasi kurikulum & pembelajaran (0,79).
Mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam
konsep dasar fisika cenderung mereka lebih
menguasai kurikulum dan pembelajaran. Pada
kurikulum terdapat banyak informasi kompetensi
dasar materi ajar yang harus dikuasai. Hal ini
dapat menunjang mahasiswa dalam menelaah dan
mempelajari materi-materi fisika yang akan
dijadikan sebagai bahan ajar.

Tabel 2. Distribusi Data Variabel Penelitian

Grafik 3. Korelasi literasi terhadap LKPD

Vaiabel Penelitian

Min
(%)

Literasi Konsep Dasar
Fisika
28.75
Literasi Kurikulum
dan Pembelajaran
32
Literasi Psikologi
Pembelajaran
40
Kemampuan
Penyusunan LKPD
30

Rerata
(%)

Maks
(%)

53.45

83.75

59.49

82

66.13

90

69.97

97.5

Grafik 1. Distribusi Data Variabel Penelitian
Adapun hubungan antar variabel penelitian
dapat diperlihatkan melalui grafik 2 berikut ini.

Berdasarkan grafik 2 di atas diperoleh gambaran
bahwa hubungan yang paling kuat adalah antara

Grafik 3 menunjukkan bahwa koefisien
korelasi yang paling kuat antara variabel literasi
dengan
kemampuan
mahasiswa
dalam
menyusun Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD) adalah literasi konsep dasar fisika yaitu
sebesar 0,74. Korelasi ini menunjukkan bahwa
mahasiswa yang memiliki penguasaan konsep
dasar fisika yang tinggi akan memiliki
kemampuan menyusun lembar kegiatan peserta
didik yang tinggi pula. Secara nyata bahwa
komponen-komponen Pada LKPD terdapat
beberapa komponen yang dapat disusun jika
mahasiswa menguasai konsep-konsep fisika.
Seorang yang menyusun LKPD harus memiliki
kemampuan materi fisika yang baik. Jika dilihat,
maka ada beberapa kemampuan yang harus
dimiliki mahasiswa, antara lain: (a) menguraikan
Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar
menjadi indikator dan tujuan pembelajaran, (b)
menelaah dan menguraikan materi pelajaran
(konsep fisika), (c) menyusun langkah-langkah
percobaan fisika, dan (d) menyusun sistem

_________________________________________________________________________________________________
ISBN: 978-602-19655-8-0

[ 275 ]

Prosiding Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 2015 (SNIPS 2015)
8 dan 9 Juni 2015, Bandung, Indonesia
_________________________________________________________________________________________________

penilaian/evaluasi
termasuk
di
dalamnya
mengkonstruk
soal-soal yang bersumber dari
materi ajar.
Temuan yang diperoleh dari pembahasan
tentang katagori jawaban literasi konsep dasar
fisika dan korelasi antara literasi dengan
kemampuan penyusunan LKPD antara lain; (a)
ada 4 (empat) variasi/katagori jawaban
mahasiswa
dalam
menjawab
pertanyaan
berkaitan dengan konsep dasar fisika, dan (b)
kuatnya hubungan antara literasi konsep dasar
fisika dengan kemampuan menyusun LKPD. Hal
ini menunjukkan bahwa dalam kemampuan
mahasiswa dapat didukung oleh informasi,
struktur atau sistematika penyajian materi fisika
dalam berbagai rujukan sehingga memudahkan
mereka dalam menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran. Hal di atas menunjukkan bahwa
adanya nilai-nilai pedagogik dalam materi subjek
fisika, Sebagaimana dijelaskan oleh Siregar,
bahwa Proses Belajar Mengajar (PBM) yang
kegiatan
intinya
adalah
langkah-langkah
pembelajaran
merupakan upaya bersama
dalam bentuk suatu antar ketergantungan materi
subyek, pembelajar dan pengajar sehubungan
dengan isu totalitas dan logika internal dari tugas
sosial mengkonstruksi pengetahuan dari PBM
[12].
Kesimpulan
Profil literasi konsep dasar fisika, literasi
kurikulum
pembelajaran,
literasi
psikologi
pembelajaran
serta
kemampuan
dalam
menyusun LKPD para mahasiswa program studi
Fisika yang bervariasi; Adanya kecenderungan
jawaban literasi konsep dasar fisika mahasiswa
berturut-turut berkatagori nominal, prosedural/
konsepsional, fungsional dan multidimensional;
Adanya korelasi pada katagori sedang antara
masing-masing
variabel;
Varibel
yang
berkorelasi paling besar terhadap kemampuan
mahasiswa dalam penyusunan Lembar Kegiatan
Peserta Didik (LKPD) adalah variabel literasi
konsep dasar fisika dibanding dengan variabel
literasi kurikulum pembelajaran dan literasi
psikologi pembelajaran.
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