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Pertama-tama izinkan saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, 
Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada saya 
beserta keluarga, dan kepada hadirin sekalian, sehingga hari ini kita bisa 
berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah diridloi oleh Allah swt. 
Terimakasih saya sampaikan kepada semua hadirin atas kesediaanya meng-
hadiri acara pengukuhan saya hari ini. Mudah-mudahan Allah se nantiasa 
melimpahkan rahmatNya kepada kita semua di sepanjang sisa usia kita ke 
depan, aamiin.

Hadirin yang saya muliakan,
Sebelum menyampaikan pidato pengukuhan ini, perkenankan saya 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada Rektor dan Senat Universitas 
Negeri Malang yang telah berketetapan menganugerahi saya gelar Guru 
Besar dalam bidang Pendidikan Fisika, yang secara formal telah ditetapkan 
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oleh Kementerian Ristek dan Dikti tanggal 1 Desember 2017 yang lalu. 
Sungguh suatu kehormatan bagi saya dan keluarga atas penghargaan ini. Saya 
sangat menyadari bahwa penganugerahan ini hanya terjadi karena ijin Allah 
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan penghargaan 
ini bisa memicu saya untuk berkarya lebih baik lagi di masa mendatang.

Hadirin yang saya muliakan, 
Kekuatan utama fisika adalah kemampuannya menjelaskan sejumlah 

besar fenomena alam yang kompleks dengan sejumlah kecil hukum dan 
prinsip saja. Oleh karena itu, banyak pendidik dan peneliti pendidikan fisika 
berpandangan bahwa salah satu tujuan penting pembelajaran fisika adalah 
memfasilitasi siswa memahami konsep-konsep esensial fisika secara terin-
tegrasi dan koheren sehingga mampu menerapkannya untuk memecahkan 
masalah secara efektif  [1-7]. Secara lebih rinci, tujuan tersebut dapat diela-
borasi sebagai berikut. Kita ingin siswa dapat memahami setiap konsep fisika 
yang mereka pelajari sebagaimana yang dimaksud oleh komunitas ilmiah. 
Kita ingin siswa menyadari bahwa konsep-konsep fisika yang mereka pelajari 
cocok dengan pengalaman personal mereka dalam berinteraksi dengan alam. 
Kita ingin siswa menemukan koherensi dari akumulasi pengetahuan fisika 
yang telah mereka pelajari menjadi body of  knowledge fisika yang sederhana 
namun indah [2]. Kita juga ingin siswa dapat menggunakan pengetahuan 
mereka secara efektif  dalam memecahkan masalah. Perlu ditambahkan 
bahwa yang dimaksud dengan konsep di sini adalah segala ide dalam fisika 
yang mencakup definisi, prinsip, hukum, teori, dan persamaan matematis 
yang memetakan deskripsi abstrak fisika dengan benda-benda atau fenomena 
nyata di dunia fisik [2, 8]. 

Berdasarkan pengalaman membina matakuliah Fisika Dasar di prodi 
S1 Pendidikan Fisika UM selama ini, dalam membina matakuliah Kapita 
Selekta di prodi S2 Pendidikan Fisika selama beberapa tahun terakhir, 
dalam membimbing skripsi dan tesis pendidikan fisika selama ini, dalam 
bergaul dengan para guru fisika melalui berbagai forum, dan didukung oleh 
berbagai artikel penelitian pendidikan fisika, banyak tantangan yang perlu 
kita perhatikan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Indikasi utamanya 
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adalah banyak siswa yang cenderung menggunakan teori naïve [1-2] ketika 
dihadapkan pada permasalahan konseptual-kualitatif. Di pihak lain, ketika 
dihadapkan pada persoalan kuantitatif  siswa cenderung memecahkannya 
secara plug-and-chug [3-4] yaitu mencomot rumus yang dipandang cocok de-
ngan besaran-besaran yang tersebut dalam soal tanpa mempertimbangkan 
ide fisika yang terkandung dalam rumus dan konteks di mana rumus tersebut 
dapat diterapkan. Indikasi lainnya adalah siswa cenderung memandang fisika 
sebagai kumpulan pengetahuan yang terpisah-pisah. Akibatnya, siswa tidak 
bisa melihat adanya integritas struktur pengetahuan fisika, suatu integritas 
yang menjadikan fisika tampak sebagai ilmu yang sederhana (hanya terdiri 
dari sejumlah kecil prinsip dan hukum saja) namun sangat berguna untuk 
memecahkan berbagai macam masalah fisika. Akibat ikutannya, siswa 
cenderung macet (tidak punya ide) jika dihadapkan pada persoalan yang 
melibatkan banyak konsep, atau persoalan yang kaya konteks (context rich) 
dan tidak terstruktur (ill-structured) [5]. 

Ada banyak aspek yang perlu kita perhatikan untuk membantu siswa 
memahami ide-ide esensial fisika secara bermakna dan koheren. Dalam 
kesempatan yang sangat terbatas ini saya hanya akan membahas beberapa 
aspek saja, terutama yang berkaitan erat dengan bagaimana siswa belajar 
fisika. Ada tiga aspek yang ingin saya angkat, yaitu yang berkaitan dengan 
teori naif  siswa, yang berkaitan dengan Bahasa, dan yang berkaitan dengan 
matematika dalam fisika. 

Hadirin yang saya muliakan

Ijinkan saya mulai dengan teori naif  siswa
Pandangan konstruktivisme, bahwa siswa hanya akan berhasil meng-

kons  truksi pengetahuan baru secara bermakna jika pengetahuan baru 
tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, telah 
diterima secara luas di kalangan pendidik dan peneliti pendidikan fisika [2-
3, 9-10]. Dalam hal ini, tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar 
yang dapat membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan baru secara 
efektif  dan akurat. Agar tugas itu dapat terwujud, guru perlu mengetahui 
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(1) isi dan struktur pengetahuan yang tersimpan dalam memori siswa dan 
(2) bagaimana siswa menggunakan pengetahuannya itu untuk mengkons-
truksi pengetahuan baru. 

Pandangan konstrukstivisme juga menyakini bahwa sebelum belajar 
fisika secara formal siswa sudah memiliki gagasan sendiri tentang bagaimana 
alam bekerja, di mana sebagian besar gagasan tersebut tidak cocok dengan 
konsep ilmiah. Para peneliti melabeli gagasan yang salah tersebut dengan 
miskonsepsi, konsepsi alternative, prekonsepsi, atau teori naïve [7, 10-14]. 
Gagasan tersebut umumnya dibangun cukup lama berdasarkan pengalaman 
atau pengamatan fenomena sehari-hari melalui generalisasi yang sederha-
na: semata-mata berdasarkan fitur-fitur yang nampak di permukaan tanpa 
menggunakan abstraksi yang memadai. Sebagai contoh, berdasarkan peng-
alaman sehari-hari tentang benda jatuh, siswa membangun teori bahwa 
benda berat akan jatuh lebih cepat daripada benda ringan. Jika dihadapkan 
pada dua benda yang sama berat tetapi berbeda bentuknya sehingga jatuh 
dengan kecepatan berbeda, misalnya selembar kertas utuh dan selembar 
kertas sejenis yang digumpalkan (di mana gumpalan kertas jatuh lebih cepat), 
siswa tetap berpegang pada teorinya dengan dalih bahwa gumpalan kertas 
memang lebih berat daripada lembaran kertas (dibuktikan dengan percobaan 
sederhana: jika keduanya ditimbang dengan menumpangkannya di telapak 
tangan, gumpalan kertas terasa lebih berat daripada kertas lembaran!). Ke-
tika telah belajar Hukum II Newton (F = ma) mereka semakin yakin akan 
kebenaran teorinya: karena berat adalah gaya gravitasi Bumi terhadap benda 
maka semakin berat suatu benda (berarti semakin besar gaya yang bekerja) 
semakin besar percepatannya. Mereka tidak melakukan penalaran lebih 
lanjut bahwa berat benda adalah mg sehingga jika dimasukkan ke formulasi 
F = ma diperoleh hasil a = g; yang tidak bergantung pada massa benda.

Contoh lain teori naïve siswa adalah tentang sifat alami gerakan ben-
da-benda. Berdasarkan pengalaman sehari-hari, untuk membuat benda 
diam menjadi bergerak harus ada gaya (dorongan) yang dikerjakan kepada 
benda itu, dan untuk menjaga benda bergerak tetap bergerak diperlukan 
dorongan secara terus menerus. Pengalaman ini mengantarkan siswa pada 
gagasan bahwa sifat alami gerakan benda-benda adalah diam sehingga 
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untuk mempertahankan geraknya harus ada gaya yang diberikan secara 
terus-menerus. Gagasan tersebut tentu saja bertentangan dengan Hukum I 
Newton bahwa sifat alami gerakan benda-benda adalah diam atau bergerak 
dengan kecepatan konstan (sehingga tidak perlu ada gaya apapun untuk 
menjaga benda bergerak tetap bergerak). Meskipun bertentangan dengan 
Hukum I Newton, gagasan tersebut sangat konsisten dengan pengalaman 
sehari-hari di mana sangat sulit untuk benar-benar meniadakan gaya gesek. 
Bahkan, jika dirunut dari sejarah perkembangan fisika, pandangan tersebut 
tidaklah senaif  yang dilabelkan mengingat pandangan serupa, yang dikenal 
dengan teori impetus [8], pernah berkembang cukup lama sampai era ketika 
Newton mengajukan hukum-hukum tentang gerak. 

Hadirin yang saya hormati, 
Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa tetap 

memegang teori naifnya meskipun telah mempelajari prinsip-prinsip fisika 
yang terkait [7-8,]. Pengalaman saya berinteraksi dengan mahasiswa S1 dan 
S2 Pendidikan Fisika serta dengan para guru fisika yang sudah memiliki 
peng alaman mengajar cukup lama memperkuat temuan itu. Ketika saya 
ajukan persoalan konseptual tentang dua orang yang bermain tarik tambang, 
hampir semua populasi tersebut berpendapat bahwa yang badannya besar 
dan kekar pastilah sebagai pemenangnya karena mereka mampu nenarik 
lebih kuat. Ketika ditanya lebih lanjut apakah berarti yang menang adalah 
yang mampu menarik dengan gaya yang lebih besar, mereka dengan mantab 
menjawab “ya”. Perlu dicatat bahwa semua populasi tersebut sudah belajar 
Hukum III Newton (bahkan telah mengajarkannya). Mereka juga dengan 
fasih dapat mendeskripsikan inti hukum tersebut, yaitu jika benda A mem-
berikan gaya kepada benda B maka benda B juga memberi gaya kepada 
benda A dengan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Mereka 
menyebutnya sebagai hukum aksi-reaksi.

Sejumlah penelitian telah mengungkap berbagai pemikiran siswa terkait 
gaya aksi-reaksi antar dua benda [15-18]. Sebagaimana dinyatakan dalam 
Hukum III Newton, gaya interaksi antar dua benda tersebut selalu sama 
besar dan saling berlawanan arah. Namun demikian, sebagian besar siswa 
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yang sudah mempelajari hukum ini jarang sekali menggunakannya untuk 
menjelaskan besarnya gaya interaksi antara dua benda yang saling bertum-
bukan. Pemikiran siswa cenderung dipandu oleh fitur-fitur yang nampak 
di permukaan seperti massa, kecepatan, percepatan, dan mana yang aktif. 
Jika massa kedua benda berbeda maka benda yang massanya lebih besar 
akan memberikan gaya lebih besar. Jika sebelum tumbukan kecepatannya 
berbeda maka benda yang bergerak lebih cepat akan memberikan gaya lebih 
besar. Jika keduanya mengalami percepatan yang berbeda setelah tumbukan 
maka yang mengalami percepatan lebih besar berarti mendapat gaya lebih 
besar. Jika sebuah benda menumbuk benda lain yang diam, maka hanya 
benda yang menumbuk (yang aktif) yang memberikan gaya; kalaupun yang 
diam juga memberikan gaya maka gaya reaksinya lebih kecil. 

Beberapa contoh fenomena berpikir siswa tersebut memberikan 
ilus trasi betapa dominannya pengaruh pengetahuan naif. Penelitian lain 
me nunjukkan bahwa teori naif  cenderung mengganggu pengkonstruk-
sian pengetahauan ilmiah yang sedang dipelajari siswa. Sebagai contoh, 
pandang    an “gaya sebagai penggerak” cenderung mengganggu siswa me-
mahami hu kum II Newton secara benar. Meskipun secara verbal siswa 
menyatakan ga ya yang bekerja pada benda sebanding dengan percepatan 
benda ( )F aα , pelacakan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemikiran siswa 
tidaklah seperti yang terucapkan; melainkan sebagian besar mereka sebe-
narnya berpikir bahwa gaya sebanding dengan kecepatan ( )F vα  [8, 15, 
18]. Selain itu, seperti yang telah dipaparkan di depan, pemikiran naif  siswa 
juga cen derung lebih dominan dan lebih mudah teraktivasi ke memori kerja 
daripada pengetahuan ilmiah yang sudah dimiliki. Oleh karena itu penting 
bagi para pendidik untuk mengenali isi dan struktur pengetahuan siswa 
sebelum memulai pembelajaran baru. 

Hadirin yang saya muliakan,
Ada dua pandangan yang berkembang terkait bagaimana pengetahuan 

siswa tersimpan dalam memori dan bagaimana implikasinya pada pembe-
lajaran fisika; yaitu teori miskonsepsi dan teori knowledge in pieces [7, 13]. 
Berikut dipaparkan secara singkat kedua pandangan tersebut.
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Menurut teori miskonspsi, teori naif  siswa tersimpan dalam bentuk 
struktur pengetahuan (skema kognitif) yang rigid (sulit diubah bentuknya), 
stabil (tidak mudah berganti akibat perubahan konteks), koheren (tidak 
bertentangan antarsubstruktur), dan memiliki nilai kebenaran yang pasti 
(dalam hal miskonsepsi adalah pasti salah) [13]. Menurut pandangan ini, 
miskonsepsi telah tertanam kuat dalam memori siswa karena dibangun 
dalam waktu yang lama dan terbukti (bagi siswa) dapat menjelaskan banyak 
fenonema; akibatnya miskonsepsi sangat sulit diperbaiki [7, 10]. Mengingat 
cenderung mengganggu pengkonstruksian pengetahuan baru [7], miskon-
sepsi harus dihapus dari memori siswa dan diganti dengan pemikiran baru 
yang lebih ilmiah dan koheren. 

Teori miskonsepsi menyakini bahwa miskonspsi hanya bisa diperbaiki 
melalui pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses dis-ekulibrasi 
[19] dalam struktur kognitif  siswa, misalnya pembelajaran berbasis konflik 
kognitif  [20-23]. Secara umum, sekuensi pembelajaran untuk mengganti 
miskonsepsi dengan konsepsi ilmiah mencakup (1) menghadirkan fenome-
na yang memungkinkan siswa mengalami konflik kognitif  sehingga tidak 
puas dengan pemahaman yang sudah dimiliki, (2) mengenalkan gagasan 
baru yang lebih ilmiah, (3) membantu siswa menyadari bahwa gagasan 
baru tersebut lebih masuk akal, dan (4) membantu siswa meyakini bahwa 
gagasan baru (yang ilmiah) tersebut dapat menjelaskan berbagai fenomena 
secara konsisten. 

Secara teoretis strategi tersebut efektif  meremidiasi miskonsepsi. Na-
mun, dalam praktek sangatlah sulit menghadirkan situasi yang dapat memicu 
sebagian besar siswa sasaran mengalami konflik kognitif  yang berarti [23-26]. 
Fenomena yang diyakini guru dapat memicu konflik kognitif  seringkali tidak 
menimbulkan konflik kognitif  yang berarti. Akibatnya, rangkaian kegiatan 
belajar berikutnya tidak lagi efektif  meremidiasi miskonsepsi siswa. Selain 
itu, miskonsepsi yang berhasil dibuang melalui pembelajaran, ternyata masih 
muncul kembali hanya beberapa bulan setelah pembelajaran [7, 27]. 
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Hadirin yang saya muliakan,
Menurut teori knowledge in pieces, pengetahuan siswa tersimpan dalam 

bentuk potongan-potongan pengetahuan yang tidak selalu terkompilasi 
menjadi struktur pengetahuan yang besar dan rigid [3,7, 28-30]. Kalaupun 
ada sejumlah potongan yang terangkai satu sama lain, rangkaian tersebut 
tidak membentuk struktur yang rigid dan stabil, melainkan masih bersifat 
cair dan mudah berubah. Potongan pengetahuan tersebut bisa berupa 
phenomenological primitives (p-prims) [28], cognitive resources [30], facet of  knowledge 
[31], dan primitive reasoning [3]. Berbeda dengan pandangan teori miskon-
sepsi, kebenaran substansif  potongan pengetahuan tersebut belum dapat 
dipastikan (bisa benar bisa salah) [7,13].

Menurut teori ini, pemanggilan pengetahuan ke memori kerja (misalnya 
ketika siswa mencoba menjawab suatu pertanyaan) bisa berupa potongan 
tunggal atau berupa jaringan dengan komposisi yang bisa bervariasi sesuai 
konteks dan/atau proses pengolahan informasi di memori kerja. Sebagai 
contoh, semua pemikiran naif  siswa tentang gaya interaksi antar dua benda 
sebagaimana dipaparkan di depan bisa dimiliki oleh seorang siswa yang sama. 

Menurut pandangan ini, kesalahan berulang siswa dalam menjawab 
sejumlah persoalan sejenis tidak serta-merta menunjukkan bahwa siswa 
memiliki struktur pengetahuan salah yang stabil (seperti pandangan miskon-
sepsi) dan sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang benar. Melainkan 
lebih disebabkan oleh kegagalan siswa memanggil potongan pengetahuan 
yang cocok. Sebagai contoh, semua siswa yang memiliki pemikiran naif  
tentang gaya interaksi dua benda tadi sudah memiliki pengetahuan yang 
diperlukan (Hukum III Newton). Kesalahan penjelasan juga bukan karena 
potongan pengetahuan yang digunakan siswa secara mutlak salah, melainkan 
lebih karena ketidaktepatan konteks dimana potongan pengetahuan tersebut 
seharusnya digunakan. Sebagai contoh, penerapan potongan pengetahuan 
“semakin besar upaya semakin besar hasilnya” pada peristiwa tumbukan 
akan menghasilkan kesimpulan yang benar pada konteks percepatan benda 
yang ditumbuk: “semakin besar massa benda semakin besar percepatan 
benda yang ditumbuknya”; tetapi menghasilkan kesimpulan yang salah pada 
konteks gaya yang diberikan: “semakin besar massa benda semakin besar 
gaya dorong yang diberikan kepada benda yang ditumbuk”. 
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Berdasarkan pemikiran tersebut, fungsi pembelajaran adalah mem-
perkuat pola asosiasi yang terbukti cocok dengan pengetahuan ilmiah dan 
memperlemah pola sosisasi yang tidak cocok dengan pengetahuan ilmiah. 
[Yang dimaksud asosiasi di sini adalah kaitan antarpotongan pengetahuan 
atau antara potonganpengetahuan dengan konteks.]. Penguatan akan terjadi 
jika pola asosiasi itu sering dipanggil dari memori. Semakin sering suatu pola 
asosiasi yang terbukti cocok dengan pengetahuan ilmiah dipanggil, semakin 
besar peluangnya untuk menjadi struktur pengetahuan ilmiah yang kokoh, 
stabil, dan mudah diaktivasi. Selanjutnya, antar struktur pengetahuan ilmiah 
yang sudah dimiliki siswa perlu dikompilasi menjadi struktur pengetahuan 
yang lebih kompleks tetapi tetap koheren. 

Belajar dari munculnya pengetahuan naif  siswa sebagai diuraikan di 
atas, kita perlu hati-hati ketika mengajarkan fisika secara induktif  berdasar 
fenomena nyata. Belajar fisika melalui fenomena sehari-hari memang disa-
rankan oleh para peneliti pendidikan fisika. Namun tanpa fasilitasi yang 
cukup dari guru, cara belajar tersebut justru kontra produksif  megingat siswa 
cenderung membuat generalisasi secara tergesa-gesa, dan hanya didasarkan 
pada fitur-fitur yang nampak di permukaan. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Perkenankan saya berpindah ke aspek Bahasa. 
Dalam konteks belajar-mengajar, bahasa merupakan alat komunikasi 

utama antara guru dan siswa, antarsiswa, dan antara siswa dan buku teks. 
Ketepatan pesan yang diusung melalui komunikasi verbal sangat bergan-
tung pada bagaimana kedua pihak memaknai setiap kata, frase, dan kalimat 
yang digunakan. Perbedaan pemaknaan akan menyebabkan terjadinya 
kesulitan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu bahasa juga berpotensi 
menyumbang kesulitan siswa jika tidak dikelola secara cermat. Menyadari 
pentingnya bahasa dalam belajar fisika, banyak penelitian pendidikan fisika 
yang mencoba menyingkap pengaruh bahasa terhadap bagaimana siswa 
belajar fisika [32-40]
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Kesulitan akibat bahasa bisa disebabkan oleh perbedaan antara makna 
khusus dalam fisika dengan makna umum sehari-hari. Banyak sekali terma 
fisika yang memiliki makna berbeda dengan makna sehari-hari. Perbedaan 
tersebut tentu dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa jika tidak dikelola 
dengan baik. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya akan menya-
ji kan beberapa contoh saja sebagai ilustrasi. Terma-terma tersebut adalah 
“kelembaman” (dalam konteks hukum I Newton), “aksi-reaksi” (dalam 
konteks Hukum III Newton), dan “usaha” (dalam konteks teorema usa-
ha-energi). 

Terma kelembaman (inersia) sering digunakan untuk mendeskripsikan 
hukum I Newton. Dalam banyak buku teks, hukum I Newton diungkapkan 
kurang lebih sebagai beriku. Setiap benda memiliki kecenderungan untuk mem-
pertahankan geraknya: jika diam akan berusaha tetap diam dan jika bergerak akan 
berusaha tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kecenderungan mempertahankan 
keadaan gerak tersebut disebut kelembaman. Para fisikawan dan orang yang telah 
belajar banyak tentang fisika paham betul bahwa ungkapan tersebut bersifat 
metaforik-personifikatif. Artinya, tidak perlu dimaknai bahwa benda secara 
aktif  menolak atau melawan setiap upaya yang akan mengubah geraknya. 

Jika para ahli memahami terma kelembaman sebagai ungkapan meta-
forik-personifikatif, tidak demikian halnya dengan siswa yang cenderung 
memahaminya secara lateral [32,33] sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, kelembaman memiliki arti (1) 
kelambanan atau kemalasan; dan (2) -dalam kontek fisika- sifat materi yang 
menentang atau menghambat perubahan momentum atau keadaan gerak 
benda yang bersangkutan. Artinya siswa sungguh berpikir bahwa setiap 
benda memiliki sifat mempertahankan geraknya, yaitu secara aktif  menolak 
atau melawan setiap upaya yang akan mengubah geraknya. 

Dalam hal tertentu, pemaknaan kelembaman secara lateral menjelaskan 
dengan baik berbagai fenomena. Misalnya, mengapa kita terlempar ke sisi 
luar ketika mobil yang kita tumpangi menikung dengan kencang, mengapa 
kita terlempar ke depan ketika mobil yang kita tumpangi tiba-tiba direm 
dengan mendadak, dan mengapa kita terdorong ke belakang ketika mobil 
yang kita tumpangi dipercepat secara tiba-tiba. 
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Namun demikian, dalam banyak hal pemahaman secara lateral berpo-
tensi menutup penalaran lebih lanjut siswa dalam menganalisis fenomena 
gaya dan gerak. Sebagai misal, ketika siswa menggunakan sifat kelembam-
an sebagai senjata pamungkas untuk menjelaskan mengapa benda tetap 
diam di lantai meskipun sedang didorong, atau mengapa koin yang ada di 
permukaan cakram ikut berputar bersama cakram ketika cakram diputar 
dengan kecepatan putar yang tidak terlalu besar, maka jawaban siswa adalah 
“karena benda-benda tersebut mempertahankan diri untuk tetap diam”. 
Jika ditanya lebih lanjut, misalnya: “Mengapa jika gaya dorongan terus 
diperkuat maka benda tersebut akhirnya bergerak?”, jawaban umum siswa 
adalah “karena gaya dorongan tersebut sudah melampaui kemampuan benda 
mempertahankan diri”. 

Penjelasan ilmiah tentang fenomena tersebut bukan berpijak pada hu-
kum kelemaban (Hukum I Newton), melainkan pada Hukum II Newton 
sebagai berikut. Pada fenomena pertama, diamnya benda tersebut karena 
ada gaya gesek (oleh lantai) yang besar dan arahnya tepat mengimbangi 
gaya dorong yang diberikan ke benda (resultan gaya gesek dan gaya dorong 
adalah nol). Pada fenomena kedua, diamnya koin terhadap cakram dise-
babkan karena gaya gesek yang dihasilkan oleh permukaan cakram masih 
mampu menghasilkan percepatan sentripetal yang diperlukan agar koin 
tetap bergerak melingkar dengan jari-jari yang besarnya tepat sama dengan 
jarak koin ke pusat cakram. 

Ilustrasi di atas sengaja saya hadirkan sebagai pengingat bahwa peng-
gunaan gaya bahasa metaforik-personifikatif  bisa berdampak buruk pada 
penalaran siswa. Karena itu sedapat mungkin perlu dihindari. Pernyataan 
Hukum I Newton sesungguhnya bisa disajikan secara lugas (tanpa metafora), 
misalnya: “Keadaan alami gerakan benda-benda adalah diam atau bergerak 
lurus dengan kecepatan konstan: jika mula-mula diam akan tetap diam dan 
jika mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan 
selama tidak ada perubahan gaya yang bekerja padanya”. 
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Hadirin yang saya muliakan,
Kata majemuk “aksi-reaksi” lazim digunakan dalam buku teks fisika 

untuk mendeskripsikan hukum III Newton tentang gerak, dengan mak-
sud untuk memudahkan siswa memahami dan menghafalkannya. Sebagai 
contoh, berikut dikutipkan pernyataan dalam buku teks fisika SMA yang 
banyak digunakan di Indonesia [41]

Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A, 
yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini kadang-kadang 
dinyatakan sebagai berikut: Untuk setiap aksi, ada suatu reaksi yang sama 
besar tetapi berlawanan arah. Secara matematis Hukum III Newton dinya-
takan sebagai “aksi = - reaksi” 

Pernyataan tersebut merupakan parafrase dari rumusan asli hukum III 
Newton sebagaimana dikutip oleh Cropper [42]: “To every action there is always 
opposed an equal reaction or, the mutual actions of  two bodies upon each other are always 
equal, and directed to contrary parts”. Buku-buku teks fisika untuk perguruan 
tinggi juga memparafrasekan rumusan asli hukum tersebut dengan berbagai 
versi, sebagian besar juga menggunakan terma “aksi-reaksi.

Dari aspek membantu siswa menghafalkan hukum III Newton, 
penggunaan terma aksi-reaksi tersebut cukup berhasil. Namun, dari sisi 
pemahaman tampaknya justru berpotensi kontra produktif. Bagi sebagian 
besar siswa, kata “aksi-reaksi” identik dengan, atau setidaknya sangat dekat 
dengan “sebab-akibat”. Akibatnya siswa cenderung menggunakan pola 
pikir hubungan sebab-akibat dalam memaknai kata “aksi-reaksi” pada Hu-
kum III: aksi sebagai sebab dan reaksi sebagai akibat. Pemaknaan seperti 
ini sangatlah logis sebab kata reaksi memiliki arti sebagai respon terhadap 
suatu aksi. Selanjutnya, karena sebab selalu mendahului akibat maka “gaya 
aksi” selalu mendahului “gaya reaksi”. Pemahaman ini tentu tidak sesuai 
dengan yang dimaksudkan oleh hukum III bahwa “gaya aksi” dan “gaya 
reaksi” terjadi secara simultan. 

Siswa yang memaknai aksi-reaksi sebagai sebab-akibat cenderung 
memiliki pemahaman yang salah bahwa “gaya aksi” dan “gaya reaksi” bisa 
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bekerja pada benda yang sama. Sebagai contoh, munculnya gaya gesek statis 
pada benda yang didorong di atas meja dipikirkan sebagai reaksi benda ter-
hadap gaya dorong yang dikerjakan padanya. Karena merupakan pasangan 
aksi-reaksi maka keduanya sama besar dan berlawanan arah sehingga saling 
meniadakan. Pemikiran tersebut selaras dengan keyakinan adanya sifat 
kelembaman: gaya reaksi merupakan manifestasi dari sifat kelembaman 
tersebut. Menyadari banyak siswa yang cenderung berpikir seperti itu, para 
penulis buku teks fisika memberikan catatan sebagai peringatan, misalnya 
(1) gaya aksi dan gaya reaksi harus bekerja pada benda yang berbeda, dan 
(2) tidak semua gaya yang sama besar dan berlawanan arah merupakan 
pasangan aksi-reaksi. 

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, terma aksi-reaksi un-
tuk mendeskripsikan hukum III Newton perlu diganti dengan terma lain. 
Menurut hemat saya, terma “interaksi” bisa digunakan sebagai salah satu 
alternatif. Karena interaksi bermakna “saling memberi aksi” maka terma 
ini tetap bisa menyampaikan pesan adanya pasangan gaya yang sama besar 
dan berlawanan arah (yang terjadi ketika dua benda saling berinteraksi se-
cara mekanik) tanpa perlu mengkaitkanya dengan hubungan sebab-akibat.

Hadirin yang saya muliakan,
Dalam struktur fisika (mekanika), hukum III Newton bersama-sama 

dengan hukum I dan II membentuk satu system hukum untuk menjelaskan 
gerakan benda-benda, khususnya gerakan benda-benda yang dapat dimo-
delkan sebagai partikel. Hukum I menetapkan (mempostulatkan) keadaan 
alami gerakan benda-benda, yaitu keadaan ketika tidak ada gaya yang bekerja 
pada benda; hukum II menjelaskan bagaimana gaya mengubah keadaan 
gerak benda (harus memenuhi persamaan F maΣ =

 

), dan hukum III me-
netapkan (membatasi) gaya-gaya yang dimaksud pada hukum II (yaitu harus 
ada benda lain sebagai agen atau pelakunya). 

Dari perspektif  ini, hukum III Newton tidak sebatas menjelaskan gaya 
aksi-reaksi antardua benda, tetapi juga memberikan penjelasan tambahan 
atas hukum II Newton. Yaitu, setiap gaya yang dimasukkan hukum II New-
ton harus merupakan hasil interaksi mekanik (tarik-menarik, dorong-men-
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dorong, gesek-menggesek, dsb) antara benda yang dibicarakan dengan 
benda-benda lain di sekitarnya. Interaksi tersebut bisa terjadi melalui kontak 
fisik secara langsung atau interaksi jarak jauh melalui perantara medan. Pada 
setiap interaksi, gaya-gaya yang saling dikerahkan oleh kedua benda adalah 
sama besar dan berlawanan arah. Pembelajaran Hukum III Newton yang 
lebih menekankan makna aksi-reaksi menyebabkan siswa tidak menemukan 
adanya integrasi hukum II dan III Newton. Siswa akan berhenti sampai 
pemahaman bahwa hukum III Newton digunakan untuk menjelaskan apa 
yang terjadi pada suatu benda ketika mengerahkan gaya pada benda lain, 
atau apa yang dilakukan suatu benda jika dikenai suatu gaya. 

Sejauh pengalaman saya mengajar dan berinteraksi dengan para guru 
fisika, belum pernah saya jumpai mahasiswa dan guru yang memandang 
kedua hukum tersebut saling berkaitan. Hal ini juga tidak saya jumpai dalam 
buku-buku teks fisika SMA, semuanya membahas hukum-hukum Newton 
secara terpisah. Jarang sekali yang mengkaitkan ketiganya dalam satu bing-
kai sistem hukum dan menerapkannya untuk memecahkan masalah secara 
komprehensif. 

Berdasarkan paparan tersebut, agar siswa dapat memaknai hukum III 
Newton dengan baik sekaligus menemukan integrasinya dengan dua hu-
kum Newton lainnya, pembelajaran ketiga hukum Newton perlu dilakukan 
secara terintegrasi. Atinya, pembelajaran perlu dirancang untuk memberi 
siswa pengalaman yang cukup untuk menggunakan ketiga hukum tersebut 
dalam menganalisis gerakan benda-benda. Lebih khusus, terma aksi-reaksi 
perlu diganti dengan interaksi sebagaimana telah diungkapkan di depan. 

Hadirin yang saya muliakan,

Ijinkan saya lanjutkan ke terma usaha
Dalam fisika, terma usaha digunakan untuk menyatakan transfer 

energy se cara mekanik (melalui gaya) antara system dan lingkungannya. 
Secara ope ra  sional didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan 
titik kerja nya (se cara dot product), secara matematis diungkapkan sebagai 

.W F s≡
 

. Ung kapan yang lebih umum adalah .F ds∫
 

 dengan pengintegralan 
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dilakukan menyusuri lintasan. Konsep usaha merupakan elemen utama 
dalam teorema usaha energy: “jumlah usaha yang dilakukan oleh semua 
gaya (resultan gaya) terhadap suatu benda sama dengan perubahan energy 

kinetic benda: i f f iW K K→ = − , dengan 21
2

K mv≡  menyatakan energy ki-
netic benda”. Konsep usaha memainkan peran penting dalam teori medan, 
hukum kekealan energi, dan energy pada proses-proses termodinamik. Oleh 
karena itu, pemahaman yang baik tentang usaha sangat diperlukan untuk 
mempelajari cabang fisika lainnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, usaha dimaknai sebagai aktivitas manusia 
(berupa perbuatan, prakarsa, daya upaya, atau ikhtiar) untuk mencapai suatu 
tujuan [43]. Atribut utama konsep usaha adalah aktivitas dan tujuan. Siswa 
cenderung menggunakan kedua atribut itu untuk memaknai usaha dalam 
fisika: besaran perpindahan dikaitkan dengan tujuan, dan besaran gaya 
dikaitkan dengan aktivitas. Ada berbagai ragam pemaknaan yang dirumuskan 
siswa. Siswa yang lebih focus pada besaran perpindahan akan memaknai 
usaha sebagai aktivitas memindahkan benda-benda. Siswa yang lebih focus 
pada besaran gaya akan memaknai usaha sebagai aktivitas mengerjakan 
gaya pada suatu benda. Siswa yang memperhatikan keduanya secara bersa-
maan akan memaknai usaha sebagai aktivitas memindahkan benda dengan 
menggunakan gaya (tarikan atau dorongan). Semua pemakaan tersebut tidak 
sepenuhnya sesuai dengan yang dimaksud dalam fisika, bahwa usaha adalah 
proses (mekanisme) perpindahan energy melalui gaya. 

Pemahaman siswa tidak bisa dilepaskan dari pengalaman belajar yang 
dilaluinya, baik melalui tatap muka dengan guru maupun melalui membaca 
buku. Pada umunya, konsep usaha dibahas pada bagian awal bab teorema 
usaha-energi dan difokuskan pada aspek definisi operasional usaha sebagai 
hasilkali gaya dan perpindahan. Konsep usaha dikenalkan melalui penyeli-
dikan pengaruh besar dan arah gaya terhadap efektivitas memindahkan 
suatu benda. Berdasarkan penyedilikan itu ditemukan fenomena sebagai 
berikut. (1) Efektivitas upaya memindahkan benda bergantung pada be-
sarnya gaya yang diterapkan: semakin besar semakin efektif. (2) Efektivitas 
upaya tersebut juga bergantung pada arah gaya: semakin besar sudut antara 
gaya dan arah perpindahan yang diinginkan, semakin kecil efektivitasnya; 
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bahkan bernilai nol jika sudut yang dibentuk sebesar 90o. Berdasarkan hasil 
tersebut dirumuskanlah definisi usaha sebagai cos .Fs F sθ= =

 

. Di pihak 
lain, definisi konseptual usaha sebagai mekanisme transfer energy pada 
umumnya tidak dibahas secara eksplisit sampai bab teorema usaha-energi 
selesai dibahas. Sebagian besar pemahaman siswa sebagaimana diuraikan 
di depan diperoleh melalui pengalaman belajar kurang lebih seperti itu.

Iliustrasi di atas menunjukkan bahwa pengadopsian makna umum un-
tuk mengenalkan makna khusus bisa kontra produktif  jika tidak dirancang 
dengan hati-hati. Penelitian tentang pengaruh bahasa dalam belajar fisika 
menyarankan agar pembelajaran tidak diawali dengan mengenalkan dan 
membahas definisi-definisi teknis, melainkan dimulai dengan membangun 
ide fisika terlebih dahulu baru mengenalkan istilah atau definisi teknis 
tersebut [35].

Sesuai anjuran model pembelajaran bermakna Ausubel, pembelajaran 
perlu memperhatikan konsep yang besar yang berfungsi sebagai advanced 
organizer konsep-konsep yang dilingkupinya [10]. Berdasarkan anjuran ini, 
pembelajaran konsep usaha perlu ditempatkan dalam bingkai mempelajari 
teorema usaha-energy secara lengkap. Artinya, teorema usaha-energy perlu 
dirumuskan dan dibahas terlebih dahulu, meskipun masih secara global. 
Setelah itu, konsep usaha baru dipelajari secara lebih terperinci dan menda-
lam hingga mencakup definisi operasional dan definisi konseptualnya [44]. 

Sebagai misal, setelah merumuskan dan memaknai teorema usaha-ener-
gy beserta definsi operasional usaha yang dilakukan oleh suatu gaya, siswa 
dilatih memecahkan persoalan dengan menerapkan teorema usaha-energi 
secara utuh. Secara bertahap, siswa diminta (1) mengidentifikasi semua gaya 
yang bekerja pada benda, (2) mengitung usaha oleh masing-masing gaya 
(menerapkan definisi operasional usaha), (3) menentukan sumbangan usaha 
masing-masing gaya terhadap perubahan energy kinetic benda (menerapkan 
definisi konseptual usaha), dan (4) menghitung jumlah usaha yang bekerja 
pada benda dan menentukan perubahan energy kinetic benda (menerapkan 
teorema usaha-energi). 

Setelah siswa memahami makna khusus usaha sebagai “mekanisme 
transfer energy”, pengaitan (penganalogian) dengan makna umum “usaha 
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sebagai aktivitas untuk mencapai tujuan” dapat dilakukan. Atribut aktivitas 
dianalogikan dengan .F s

 

(definisi opersional usaha dalam fisika) dan atribut 
tujuan dianalogikan dengan energy yang ditransfer (definisi konseptual 
usaha dalam fisika). Penganalogian bisa dilanjutkan pada aspek hasil. Jika 
usaha dalam kehidupan sehari-hari bisa bernilai posisif  (misalnya untung), 
bisa bernilai nol (misalnya impas, tidak untung pun tidak rugi), dan bisa 
bernilai negative (misalnya merugi); demikian juga halnya dengan usaha 
dalam fisika. Usaha bisa bernilai positif  (misalnya saat F



 searah dengan s


), 
bernilai nol (saat F



 tegak lurus s


), dan bisa benilai negative (misal saat F


 
berlawanan arah dengan s



); dengan makna sebagai berikut: positif  berarti 
“menambah” energy benda, negative berarti “mengurangi” energy benda, 
dan nol bermakna tidak mengubah energy benda. 

Berdasarkan pengalaman mengajar saya, strategi tersebut dapat mem-
bantu mahasiswa memahami teorema usaha-energi secara bermakna dan 
koheren. Mahasiswa juga bisa menemukan kesejajaran makna usaha dalam 
fisika dengan makna sehari-hari. 

Hadirin yang saya muliakan,
Aspek lain yang perlu kita antisipasi dalam hal bahasa adalah adanya 

kemungkinan perbedaan cara siswa memaknai suatu frase dan kalimat 
dengan yang kita pikirkan saat melontarkan atau menuliskan frase dan 
kalimat tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kalimat yang menurut 
kita sudah sangat jelas, bisa jadi tetap dimaknai secara berbeda oleh siswa. 
Sebagai contoh, pernyataan “kelajuan merupakan jarak yang tempuh tiap 
satu-satuan waktu” bisa dimaknai oleh siswa bahwa kelajuan sama dengan 
(juga merupakan) jarak. Pada awalnya saya sungguh tidak percaya ketika 
membaca artikel tersebut. Namun setelah melakukan uji petik terhadap 
mahasiswa baru (peserta matakuliah Fisika Dasar I yang saya bina), saya 
baru menyadari bahwa banyak siswa yang berpikir seperti itu. Secara iseng 
saya bertanya kepada mahasiswa tentang apa yang mereka ketahui tentang 
kelajuan. Ada mahasiswa yang menyatakan “Kelajuan adalah jarak yang 
ditempuh tiap satu-satuan waktu”. Saya coba kejar dengan pertanyaan 
lanjutan, “apakah berarti kelajuan sama dengan jarak tempuh?” Ada ma-
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hasiswa lain yang menjawab “Tidak, kelajuan berbeda dengan jarak. Kelajuan 
adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu, misalnya setiap detik; sedangkan 
jarak tempuh adalah jarak yang ditempuh selama kurun waktu sebarang”. Ungkapan 
kedua mahasiswa tersebut menguatkan klaim laporan tadi. Jika dicermati 
dari aspek gramatikal, kalimat “kelajuan merupakan jarak tempuh tiap satu 
satuan waktu” memang bisa dimaknai seperti itu. Frase “tiap satu satuan 
waktu” secara fungsional membatasi makna “jarak tempuh”. Dengan kata 
lain, kesalahan siswa tentang definisi kelajuan tadi bukan karena kenaifan 
siswa. Bisa jadi justru karena kemahiran atau kepekaan linguistik siswa. 

Definisi operasional suatu besaran bisa dirumuskan melalui bebera-
pa cara. Antara lain dengan merujuk pada bagaimana besaran tersebut 
didefinisikan dari besaran lain, atau merujuk pada bagaimana nilai besaran 
tersebut diukur, atau merujuk pada satuan yang digunakan untuk menya-
takan besarnya. Masing-masing cara menghasilkan ungkapan verbal yang 
bisa berbeda beda. Untuk kelajuan misalnya, cara pertama menghasilkan 
ungkapan “kelajuan adalah jarak dibagi waktu”, cara kedua menghasilkan 
“kelajuan adalah hasil bagi jarak yang ditempuh dengan lamanya waktu 
yang diperlukan untuk menempuh jarak itu”, dan cara ketiga menghasilkan 
rumusan “kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu”. Bagi 
yang sudah memahami fisika, ketiga ungkapan tersebut sama benarnya dan 
dapat digunakan secara saling melengkapi. Pada umunya kita lebih menyukai 
definisi yang paling singkat namun dapat menghubungkan ketiga perspektif  
tersebut, yaitu “kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu”. 
Agar asosiasi dengan proses pembagian (untuk mengakomodasi dua cara 
yang lain) tampak lebih eksplisit, frase “tiap satuan waktu” seringkali diganti 
dengan “per satuan waktu”, karena kata “per” mudah diasosiasikan dengan 
kata “dibagi”. Rumusan definisi operasional besaran-besaran fisika lain-
nya lazim dilakukan dengan cara serupa. Contoh: kecepatan didefinisikan 
sebagai perpindahan atau perubahan posisi per satuan waktu, percepatan 
sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu, massa jenis sebagai massa 
per satuan volume, dan masih banyak lagi lainnya. 
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Hadirin yang saya muliakan,
Analisis gramatikal juga bisa menyebabkan kesalahan memahami mak-

na suatu terma berdasarkan kategori ontologisnya. Karena fisika mengkaji 
interaksi antarbenda beserta pengaruh yang ditimbulkan, elemen-elemen 
ontology fisika dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori ontologi, yaitu 
materi, proses, dan keadaan (physical state) [7, 33]. Sejalan dengan itu, ter-
ma-terma dalam fisika juga dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: 
(1) terma-terma untuk menyatakan benda atau materi (misalnya partikel, 
system, electron, foton, dsb), (2) terma-terma untuk menyatakan proses 
interaksi (misalnya gaya, usaha, kalor, dsb), dan (3) terma-terma untuk 
mendeskripsikan keadaan benda (misalnya percepatan, momentum, muatan 
listrik, suhu, tekanan, dsb). Dalam struktur kalimat, terma-terma tentang 
materi diposisikan sebagai subjek atau objek, terma-terma tentang proses 
sebagai predikat (kata kerja), dan terma-terma tentang keadaan sebagai 
keterangan. 

Sebagai ilustrasi kesalahan kategori ontologis adalah memandang kalor 
(heat) sebagai materi (seharusnya sebagai proses). Munculnya kesalahan itu 
akibat ungkapan-ungkapan berikut, yang kesemuanya lazim ditemukan di 
buku-buku teks atau muncul pada percakapan di kelas. (1) Kalor mengalir dari 
suhu tinggi ke suhu rendah, (2) Jika dua benda yang berbeda suhunya saling 
bersentuhan maka benda yang bersuhu tinggi melepaskan kalor dan benda 
yang bersuhu rendah menerima kalor, dan (3) Jika pertukaran kalor hanya 
terjadi antara dua benda, maka kalor yang dilepaskan oleh benda pertama harus 
sama dengan kalor yang terima benda ke dua”. Analisis gramatikal terhadap 
ungkapan-ungkapan tersebut cenderung mengarah pada pemaknaan bahwa 
kalor merupakan materi, karena bisa mengalir (serupa dengan air) dan bisa 
dipindah-milikkan (serupa benda neda pada umumnya). 

Sebagai guru, seringkali kita membuat frase atau kalimat yang menye-
babkan suatu besaran proses (seperti gaya, usaha, dan arus listrik) bergeser 
makna menjadi kategori materi. Contoh, “Arus listrik mengalir dari potensial 
tinggi ke potensial rendah ….”, “Usaha yang diberikan oleh gaya gravitasi 
Bumi sama dengan negative perubahan energy potensial”, “percepatan 
benda sebanding dengan gaya yang diberikan”. 
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Kesalahan kategori ontologis bisa berdampak pada kesalahan mema-
hami suatu konsep. Contoh, siswa yang memandang kalor sebagai materi 
akan berpikir bahwa kalor dapat disimpan atau dilepas oleh suatu benda, 
kalor sama dengan energy panas, dan benda yang bersuhu tinggi memiliki 
kalor yang lebih tinggi. Siswa yang memandang gaya sebagai materi akan 
berpikir bahwa gaya yang diberikan ke suatu benda akan tetap ada (bekerja) 
meskipun interaksi dengan benda yang menghasilkannya sudah berakhir. 
Sebagai contoh, ketika suatu benda dipukul hingga bergerak, gaya (dorongan 
oleh pemukul) tetap bekerja pada benda meskipun sudah lepas dari pemukul; 
gaya yang tersimpan tersebut semakin berkurang seiring dengan waktu.

Belajar dari fenomena di atas, kita perlu mengantisipasi kemungkinan 
adanya siswa (bahkan bisa banyak siswa) yang mengandalkan analisis grama-
tikal dalam memahami deskripsi verbal ide-ide fisika. Kita perlu hati-hati 
dalam membuat pernyataan. Misalnya, alih-alih mengatakan “gaya yang 
diberikan”, kita katakan “gaya yang bekerja pada”, atau “gaya yang dikerjakan 
oleh”. Selain itu, penjelasan secara eksplisit kategori ontologis suatu besaran 
juga perlu diberikan. Terkait gaya misalnya, perlu penjelasan secara eksplisit 
bahwa gaya adalah hasil interaksi (tekan-menekan atau tarik-menarik) antar 
dua benda; oleh karena itu hanya bekerja ketika dua benda sedang berinter-
aksi. Cara lain untuk yang bisa ditempuh adalah melengkapi deskripsi verbal 
dengan bentuk representasi lainnya (matematik, diagram, dsb) 

Hadirin yang saya muliakan,

Perkenankan saya berpindah ke topik matematika dalam fisika. 
Fisika dibangun untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang 

sangat kompleks ini dengan cara seserhana mungkin. Untuk itu persamaan 
matematika sangat diperlukan untuk merepresentasikan ide-ide fisika. 
Dengan menggunakan persamaan matematika, hubungan kompleks yang 
melibatkan banyak besaran dapat direpresentasikan dalam satu rumusan 
yang kompak, cermat, dan sederhana; suatu deskripsi yang mustahil bisa 
dilakukan secara verbal. Karena kehandalannya itu lah maka hampir semua 
ide fisika disajikan dalam bentuk persamaan matematika. Namun, mate-



23Memfasilitasi Siswa Memahami Fisika Secara Bermakna dan Koheren: Tantangan dan Alternatifnya

matika tidak sekedar sebagai bahasa untuk menyampaikan ide-ide fisika, 
tetapi juga sebagai perangkat untuk membangun penjelasan dan membuat 
prediksi [45, 46]. Matematika juga bukan sekedar alat menghitung atau 
mengkuantisasikan fenomena. 

Mengingat hampir semua ide fisika direpresentasikan dalam bentuk ru-
mus (persamaan matematika), siswa perlu memahami arti fisik setiap rumus 
yang mereka pelajari dan hafalkan. Memahami rumus fisika tidak sekedar 
bisa memetakan setiap lambang dengan besaran fisika yang diwakilinya, 
melainkan juga memahami secara utuh ide fisika yang direpresentasikan, 
termasuk batasan atau konteks di mana rumus tersebut dapat digunakan. 

Untuk memahami dengan baik ide fisika yang direpresentasikan oleh 
suatu rumus, siswa perlu dibiasakan mendeskripsikannya secara verbal. 
Pendeskripsian tidak cukup sekedar membaca rumus dengan menggan-
ti setiap lambang dengan besaran yang diwakilinya. Misalnya, m Vρ=  
dideskripsikan dengan “massa sama dengan hasil kali massa jenis dan 
volume”, dan /m Vρ =  dideskripsikan dengan “massa jenis sama dengan 
massa dibagi volume”. 

Dalam memaknai suatu persamaan, perlu memperhatikan struktur 
atau bentuk simboliknya. Sebab setiap bentuk simbolik merepresentasikan 
struktur pengetahuan atau skema konseptual tertentu [47]. Meskipun kedua 
rumus di atas secara matematis identic, keduanya merepresentasikan skema 
konseptual yang berbeda. Persamaan /m Vρ =  menyatakan definisi opera-
sional massa jenis, sehingga dideskripsikan dengan “massa jenis suatu benda 
diukur dengan membagi massa benda dengan volumenya” atau “massa 
jenis suatu benda adalah perbandingan massa benda dengan volumenya”. 
Di pihak lain, m Vρ=  menyatakan kesebandingan massa benda terhadap 
volumenya, bisa disekripsikan dengan ungkapan “massa suatu benda ber-
banding lurus dengan volumenya” atau “massa suatu benda sama dengan 
hasil kali volume dengan massa jenisnya”.

Con toh  l a i n ,  ke t i g a  pe r s amaan  be r i ku t :  0(1) ,tx x vt= +  
2

0 0
1(2)
2tx x v t at= + +  dan 0(3) tx x vdt= + ∫ , memiliki struktur yang sama 

sehingga juga merepresentasikan skema konseptual yang sama, yaitu “po-



24 PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

sisi benda pada suatu saat nanti ( )tx  ditentukan oleh posisi saat ini 0( )x  
ditambah perpindahannya”. Dengan demikian suku ke dua di ruas kanan 
ketiga persamaan tersebut mewakili konsep yang sama, yaitu perpindahan. 
Bedanya hanyalah pada model yang digunakan; yaitu, secara berurutan: 
model gerak dengan kecepatan konstan, gerak lurus dengan percepatan 
konstan, dan gerak lurus dengan kecepatan sebarang. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam memahami persamaan fisika 
adalah makna tanda “=”, yang direpresentasikan oleh suatu persamaan. 
Ada beberapa macam pemikiran yang bisa diwakili oleh tanda “=”, antara 
lain sebagai berikut: (1) menyatakan definisi atau “didefinisikan sebagai”, 
misalnya p mv=

 

; (2) hubungan antar besaran keadaan, misalnya PV nRT= ; (3) 
pengaruh besaran proses terhadap besaran keadaan, misalnya RF ma=

 

; (4) 
menyatakan besarnya interaksi, misalnya 2

1 2 /F Gm m r= ; dan (5) menya-
takan dekomposisi atau superposisi suatu besaran, misalnya ra a aθ= +

  

.
Kesalahan memaknai tanda sama dengan bisa mengantarkan kesalah-

an yang serius. Sebagai contoh, berdasarkan persamaan F ma=
 

, banyak 
siswa yang memahami “gaya adalah hasil kali massa dan percepatan”. Agar 
bisa memahami arti “=” secara tepat setiap persamaan fisika, siswa perlu 
memahami bagaimana asal-usul persamaan tersebut. 

Pertanyaan reflektif  yang perlu diajukan adalah, sejauh mana pembelaja-
ran fisika selama ini mampu mengantarkan siswa memahami persamaan fisi-
ka? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya paparkan jawaban mahasiswa saya 
(S2 Pendidikan Fisika dan mahasiswa baru S1 Pendidikan Fisika) tentang 
soal kinematika berikut. “Posisi benda yang bergerak lurus menemuhi persamaan 

2( ) 20 40 5x t t t= + − , dengan x dalam cm dan t dalam sekon. Jarak yang ditempuh 
benda selama 5 sekon pertama adalah: (A) 75 cm, (B) 80 cm , (C) 85 cm, (D) 95 
cm, (E) 445 cm”. Sejauh ini belum ada satu pun yang menjawab benar (85 
cm). Sebagian besar jawaban mahasiswa adalah 95 cm (diperoleh dengan 
memasukkan t = 5 pada persamaan yang diberikan). Ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar mahasiswa memahami posisi sama dengan jarak tempuh. 
Jawaban terbanyak berikutnya adalah 75 cm (diperoleh dengan menghitung 
x(5)-x(0), mengindikasikan pemahaman bahwa jarak tempuh sama dengan 
perpindahan). Sebagian kecil lainnya menjawab 80 cm (diperoleh dengan 
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menghitung x(4)-x(0) dengan alasan benda sudah berhenti pada detik ke 
5), atau 445 cm (diperoleh dengan menjumlahkan nilai x(0) + x(1) + ... + 
x(5)). Soal serupa pernah saya berikan ke guru MGMP Fisika di salah satu 
kabupaten di Jawa Timur. Hasilnya tidak jauh berbeda. 

Pembelajaran fisika di sekolah pada umumnya menempatkan persamaan 
atau rumus fisika sebagai alat menghitung. Kalaupun ada proses belajar di 
mana guru melibatkan siswa secara aktif  dalam merumuskan suatu persa-
maan fisika, kegiatan paska penuruan rumus pada umumnya difokuskan 
pada berlatih mengerjakan soal dengan tujuan agar siswa dapat menggu-
nakan rumus yang sudah ditemukan. Soal yang dihadirkan umumnya di-
susun sangat terstruktur dalam arti secara jelas merujuk ada rumus tertentu, 
hanya menyinggung besaran fisika yang sesuai rumus, semua besaran yang 
ada di ruas kanan disebutkan nilainya, dan besaran yang ditanyakan adalah 
besaran yang ditulis di ruas kiri persamaan. Proses pemecahannya diawali 
dengan mendaftar semua besaran yang sudah diketahui (dengan format 
diketahui: ….), dan mengeksplisitkan besaran yang ditanyakan (misal: 
ditanya:…?). Setelah itu, kegiatan siswa tidak lebih dari sekedar memasuk-
kan angka ke dalam rumus kemudian melakukan perhitungan (membagi, 
mengali, menambah, dll) sampai diperoleh jawaban. Latihan berikutnya 
adalah mengerjakan soal yang lebih rumit di mana untuk memecahkannya 
harus melalui manipulasi matematis suatu persamaan, atau menggabungkan 
beberapa persamaan, sebelum memasukkan angka-angka. 

Latihan memecahkan soal seperti itu tentu tidak menyumbang apapun 
terhadap penguatan pemahaman siswa tentang ide fisika yang baru dipela-
jari [48]. Kalau pun ada, hanya sebatas memperkuat arti lambang-lambang 
besaran yang ada di rumus melalui pemetaan terma-terma yang tersurat di 
soal dengan lambang-lambang tersebut.

Latihan menerapkan prinsip dan persamaan fisika untuk menjelaskan 
fenomena sehari-hari perlu diberikan porsi yang cukup dalam pembelaja-
ran. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keyakinan kepada siswa 
bahwa konsep-konsep fisika yang dipelajari di sekolah benar-benar berguna 
untuk mehami alam, bukan hanya sekedar kumpulan pengetahuan yang 
harus dihafal agar lulus dalam menghadai ujian sekolah. Selain itu, dengan 
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seringnya menggunakan konsep ilmiah untuk menjelaskan fenomena se-
hari-hari diharapkan dapat menggantikan kebiasaan berpikir berdasar teori 
naif  dengan berpikr berdasar prinsip-prinsip ilmiah.

Hadirin yang saya muliakan,
Meskipun persamaan matematika merupakan bentuk representasi yang 

sangat efektif, penggunaan bentuk representasi lain tetap diperlukan un-
tuk memahami ide-ide fisika secara bermakna dan komprehensip. Sebagai 
contoh, representasi verbal sangat diperlukan untuk memaknai persamaan 
secara fisik lengkap dengan informasi tentang batasan atau asumsi yang 
melandasinya dan dalam konteks apa dapat digunakan. Representasi grafik 
juga sangat diperlukan untuk melengkapi representasi matematik. Sebagai 
contoh, soal yang saya contohkan di depan dapat diselesaikan dengan mu-
dah dan benar jika siswa terlebih dahulu membuat grafik kecepatan-waktu 
untuk memecahkannya. Demikian pula halnya dengan representasi diagram. 
Dengan diagram, fenomena yang dideskripsikan oleh suatu persamaan 
matematis bisa direpresentasikan secara lebih nyata. Pembelajaran dengan 
multirepresentasi bisa membantu siswa memahami konsep fisika secara 
bermakna dan komprehensip [49]. 

Hadirin yang saya muliakan,
Mengakhiri paparan saya, ijinkan saya merangkum beberapa hal sebagai 

berikut.
Belajar dari bagaimana siswa membangun teori naifnya, ada dua hal 

yang patut kita perhatikan. Pertama, kita patut menduga bahwa siswa 
cenderung menyimpan pengetahuannya dalam bentuk potongan-potongan 
yang tidak terkompilasi menjadi struktur pengetahuan yang koheren. Jika 
benar demikian halnya, maka perlu kita antisipasi bahwa siswa juga akan 
sekedar mengumpulkan dan menghafalkan ide-ide fisika yang mereka pe-
lajari di kelas. Fenomena ini perlu kita antisipasi dengan seksama, terutama 
dalam mengorganisasikan bahan ajar. Meskipun tidak bisa dihindari bahwa 
pembelajaran perlu dikemas berdasarkan bab, kita harus memperhatikan 
secara seksama bagaimana keterkaitan antarbab itu dapat membantu siswa 
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membangun pengetahuan fisika secara koheren. Jika hal itu sudah kita laku-
kan, hal berikut yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana membantu 
siswa mengkaitkan ide fisika yang sedang dipelajari pada suatu bab dengan 
ide-ide yang sudah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Membiarkan siswa 
mengkaitkan sendiri tampaknya bukan keputusan yang bijak. Kedua, kita 
perlu hati-hati ketika mengajarkan fisika secara induktif  berdasar feno mena 
nyata. Belajar fisika melalui fenomena sehari-hari memang disarankan oleh 
para peneliti pendidikan fisika. Namun, tanpa fasilitasi yang cukup dari 
guru, cara belajar tersebut justru kontra produksif  megingat siswa cen-
derung membuat generalisasi secara tergesa-gesa dan hanya didasarkan 
pada fitur-fitur yang nampak di permukaan saja. 

Banyak istilah dalam kehidupan sehari-hari yang diadopsi dalam fisika 
dengan maksud agar fisika tampak lebih humanis. Dalam konteks pembe-
lajaran, pengadopsian tersebut ada yang berdampak buruk sehingga perlu 
dihindari. Misalnya penggunaan kata kelembaman dalam konteks hukum 
I Newton. Ada yang perlu dimodifikasi, misalnya kata aksi-reaksi (dalam 
konteks Hukum III Newton) perlu diganti dengan kata interaksi. Ada juga 
yang dapat diadopsi dengan baik tetapi perlu dilakukan pada waktu yang 
tepat, misalnya terma usaha. Pengaitan pada waktu yang tidak tepat bisa 
menyebabkan siswa salah dalam memahami konsep. Prinsip “ide fisika 
harus mendahului istilah” tampaknya bisa kita gunakan sebagai panduan. 

Kecenderungan siswa menggunakan analisis gramatikal untuk mema-
hami suatu frase dan kalimat juga perlu kita perhatikan. Kalimat-kalimat 
yang lazim digunakan dalam komunikasi antarfisikawan, atau yang ditulis 
dalam buku-buku teks seringkali bermakna lain jika dianalisis secara grama-
tikal. Pergeseran makna tersebut bisa jadi di luar dugaan kita. Oleh sebab 
itu, kita perlu berhati-hati dalam membuat pernyataan verbal tentang ide 
esensial dalam fisika.

Tantangan besar yang kita hadapi terkait matematika dalam fisika adalah 
memfasilitasi siswa memahami secara baik setiap rumus fisika yang mereka 
pelajari dan hafalkan. Kecenderungan siswa lebih suka memperlakukan 
matematika sebagai alat menghitung dari pada alat untuk menjelaskan, juga 
merupakan tantangan tersendiri yang tidak kalah penting. Kedua tantang 
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tersebut perlu kita selesaikan mengingat matematika merupakan bagian 
integral fisika dan sebagai alat yang paling powerful untuk merepresentasikan 
ide-ide fisika. 

Demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang 
sangat mulia ini. Mohon maaf  atas segala kekurangan.
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UCAPAN TERIMAKASIH

Hadirin yang saya muliakan,
Mengakhiri pidato ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan 

terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang berkontribusi secara 
langsung atas pencapaian saya meraih jabatan guru besar sehingga hari ini 
saya dikukuhkan. Beliau-beliau tersebut antara lain:
1. Ketua Senat Akdemik UM, Bapak Prof. Dr. Suko Wiyono Rektor 

UM, dan Rektor UM, Bapak Prof. Dr. A.H. Rofi’uddin, M.Pd beserta 
jajarannya, atas keyakinannya untuk mengukuhkan saya sebagai Guru 
Besar bidang Pendidikan Fisika. Terimakasih dan penghargaan juga 
saya sampaikan ke segenap panitia yang telah bekerja keras untuk 
menyukseskan acara pengukuhan hari ini.

2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI atas penetapan saya 
sebagai guru besar pada bidang Pendidikan Fisika di FMIPA UM.

3. Rektor UM, Bapak Prof. Dr. A.H. Rofi’uddin, M.Pd, beserta para 
Wakil Rektor periode 2014-2018; Ketua Senat UM, Prof. Dr. Suko 
Wiyono, beserta seluruh anggota Senat dan Komisi Guru Besar UM; 
Dekan FMIPA UM, Dr. Markus Diantoro, M.Si; Ketua Jurusan Fisi-
ka UM, Dr. Sentot Kusaeri, M.Si; serta segenap anggota Tim Penilai 
Jabatan Akademik Dosen (TPJAD) Universitas dan FMIPA UM, atas 
kepercayaan dan ketetapan hatinya merestui saya meraih guru besar 
ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada 
staf  kepegawaian UM dan FMIPA atas layanan dan kerja kesarnya 
memproses pengusulan guru besar ini.

4. Bapak Prof. Dr. Sutarto, M.Pd; Guru Besar Pendidikan Fisika dari 
Universitas Negeri Jember, dan Bapak Prof. Dr. Budi Djatmiko, M.S; 
Guru Besar Pendidikan Fisika dari Universitas Negeri Surabaya atas 
dukungan dan kesediaannya menjadi penilai eksternal.

5. Ibu Prof. Dr. Liliasari, M.Pd. (UPI), Almarhum Prof. Bruce Waldrip 
(Monash University, Australia), dan Bapak Dr. Dadi Rusdiana, M.Si 
(UPI) atas jasanya sebagai tim promotor saya dalam menempuh pro-
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gram Doktor di UPI sehingga saya dapat memiliki gelar Doktor, yang 
merupakan salah satu syarat perlu sebagai guru besar.

6. Bapak Prof. Dr. Suparno dan Bapak Dr. Istamar Syamsuri, M.Pd, selaku 
Rektor UM dan Dekan FMIPA UM yang pada tahun 2010 mengijinkan 
saya mengakhiri tugas sebagai Pembantu Dekan FMIPA UM sebelum 
habis massa baktinya, dan merestui saya menempuh program Doktor 
Pendidikan IPA di UPI.

Secara khusus, saya juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada 
pribadi-pribadi dan orang- orang hebat yang saya hormati, saya cintai, dan 
saya banggakan; antara lain sebagai berikut.
1. Ibu Robingah, ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan 

saya. Sosok ibu yang perkasa dalam diamnya, yang mampu membe-
sarkan 5 putra-putrinya seorang diri sejak ditinggal suami tercintanya 
ketika putra-putrinya masih kecil. Berkat doa tulus iklasnya saya bisa 
mencapai tahapan seperti ini. Sayang sekali hari ini tidak bias hadir 
karena kesehatannya yang semakin lemah… Terima kasih dan doa juga 
saya haturkan kepada ayah tercinta Sukotjo (almarhum); Semoga Allah 
mengmapuni dosa-dosanya dan mendapatkan kedamian di alam sana…

2. Bapak dan Ibu mertua tercinta, Bapak Solan dan Ibu Sri Lestari, yang 
selalu mendoakan kami semua anak menantu maupun cucu-cucunya. 

3. Istri tercinta, Rahayu Ratnawati, yang selalu setia mendampingi saya 
dalam suka dan duka, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap 
sholatnya, dan selalu mendukung meskipun harus dengan pengorbanan 
yang tidak kecil. Terima kasih telah bersedia saya tinggalkan di rumah 
dan mengasuh anak-anak sendirian ketika saya harus menyelesaikan S2 
di UGM selama hampir empat tahun dan selama menyeleaikan S3 di 
UPI selama hampir 3 tahun. Terima kasih sekali lagi atas pengorban-
annya. 

4. Untuk anak-anak dan menantu tersayang: Habib dan Shirle, Yazid 
dan Ester, dan Uma. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Kalian 
merupakan pemicu semangat saya serta menjadi penyejuk mata dan 
hati saya.
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5. Kakak dan adik beserta keluarga atas doa dan dukungannya: mbakyu 
Rusmini dan mas Moh. Ansor, mbakyu Winarni dan almh mas Iswadi, 
Sri Mulyati dan mas Yoyok, Sugianti dan mas Kiswanto; beserta ke-
ponakan: Asief, Topa, Novi, Sari, Diana, Kukuh, Abi, Fariz, dan Yesy.

6. Kakak dan adik ipar beserta keluarga atas doa dan dukungannya: mas 
Yuwono dan mbak Us, Aulia dan om Samsul, Ana dan om Toni, Ani 
dan dik Dany serta seluruh keponakan: Nadia dan suaminya Mattias, 
Della, Elfa, Fadel, Firza, Fabita serta Namira.

7. Semua guru saya ketika SD sampai SMA di Ponorogo, yang telah mem-
beri saya ilmu dan nilai-nilai kebaikan dalam meraungi kehidupan.

8. Bapak dan Ibu dosen saatsaya menempuh studi S1 di jurusan Fisika 
IKIP Surabaya, saat menempuh S2 di UGM, dan saat S3 di UPI Ban-
dung.

9. Para senior yang senantiasa mendukung saya untuk study lanjut ketika 
masih lulusan S2 dan untuk mengurus menjadi guru besar setelah saya 
lulus S3; Antara lain Bapak Subani, Bapak Kadim Masjkur, Bapak 
Muchtar A. Karim, Ibu Susilowati, M,Si; Prof. Saleh Marzuji, Prof. 
Gatot Muhsetyo, Prof. Suhadi Ibnu, Prof. Son Hadji, Prof. Dawud, 
Prof. Bambang Banu (alm)dan masih banyak lainnya.

10. Bapak Ibu dosen senior Jurusan Fisika baik, yang masih aktif  maupun 
yang sudah purna tugas: Bapak Subani, Bapak Mudji Hartono, Bapak 
Sutarman, Bapak Edy Supramono, Bapak Sirwaji, Bapak Sumardji, dan 
Bapak Muhardjito; Bapak Wartono, Bapak Widjianto, Bapak Kadim 
Masjkur, Bapak Asim, Bapak Supriyono KH, Bapak Edi Supriana, Ba-
pak Dwi Haryoto, Bapak Agus Sujidi, dan Ibu Endang Purwa ningsing; 
atas dukungannya, keteladanannya, ilmu yang ditularkan, dan keakra-
bannya yang membuat saya sangat nyaman bekerja di jurusan fisika 
tercinta ini. 

11. Bapak Ibu dosen yunior Jurusan Fisika atas dukungan dan doanya. Juga 
atas semangat kerjanya yang luar biasa dan dengan ide-ide besarnya 
yang menginspirasi.
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12. Keluarga besar dosen dan karyawan di jurusan Fisika khususnya, dan 
FMIPA umumnya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. 
Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya selama ini. 

13. Para mahasiswa S1 dan S2, atas inspirasinya. Dari kalianlah saya men-
yadari betapa masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 
untuk mewujudkan pembelajaran fisika yang bermakna bagi sebagian 
besar siswa. 

Terima kasih, dan mohon maaf  atas segala kekurangan. 
Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas
1 Nama : SUTOPO
2 NIP : 196309191988031001
3 Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 19 September 1963
4 Alamat : Jl. Teratai I no 4, Sengkaling, Malang
5 Jabatan Akademik : Guru Besar
6 Unit Kerja : Jurusan Fisika FMIPA UM
7 Nama Ayah : Sukotjo (alm)
8 Nama Ibu : Robingah

B. Pendidikan

No Pendidikan Nama dan Alamat Bidang Tahun
Lulus

1 SD SDN PIJERAN 1975
2 SLTP SMPN II 

PONOROGO
1979

3 SLTA SMAN II 
PONOROGO

IPA 1982

4 S1 IKIP SURABAYA PENDIDIKAN 
FISIKA

1987

5 S2 UNIV. GADJAH 
MADA 

ILMU FISIKA 1993

6 S3 UNIVERSITAS 
PENDIDIKAN 
INDONESIA

PENDIDIKAN 
IPA (FISIKA)

2013



37Memfasilitasi Siswa Memahami Fisika Secara Bermakna dan Koheren: Tantangan dan Alternatifnya

C. Pendidikan Tambahan
No Nama Pendidikan Penyelenggara Tahun
1 Lat. Prajabatan Tk III IKIP MALANG 1989
2 Lat. Penelitian Kebijakan BP3GSD DIKTI 1993
3 Magang Penelitian MIPA 

LPTK
Basic Science, Dikti 1994

4 Lesson Study JICA 2008

D. Riwayat Pekerjaan

No Pekerjaan Tahun 
Mulai Tahun Akhir 

1 Dosen Jurusan Fisika 1988 sekarang
2 Sekretaris Jurusan Fisika 1997 2000
3 Ketua Jurusan Fisika 2000 2004
4 Wakil Dekan I FMIPA UM 2004 2010
5 Local Consultant Pada Program 

SEQIP, DepDiknas
1998 2000

6 Local Konsultant Program IBL, 
P4TK IPA

2017 2017

E. Riwayat Jabatan Akademik
No Jabatan Mulai Sampai
1 ASISTEN AHLI MADYA 01/07/1989 01/04/1994
2 ASISTEN AHLI 01/04/1994 01/04/1996
3 LEKTOR MUDA 01/04/1996 01/05/1998
4 LEKTOR MADYA 01/05/1998 01/01/2001
5 LEKTOR 01/01/2001 01/01/2001
6 LEKTOR KEPALA 01/01/2001 01/12/2017
7 GURU BESAR 01/12/2017 sekarang
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F. Pengalaman Publikasi
No Judul Karya Ilmiah Tahun
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2006
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of  acceleration and the alternative teaching strategy 
for better learning outcome. (Sutopo, Liliasari, dan 
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2011
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sumber bunyi. Prosiding Seminar Nasional, FMIPA UM
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8 Impact of  representational approach on the 
improvement of  students’ understanding of  
acceleration. (Sutopo, Liliasari, Bruce Waldrip, Dadi 
Rusdiana). Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 8 (2)

2012

9 Improving students’ representational skill and generic 
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Pendidikan, 19 (1)
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No Judul Karya Ilmiah Tahun
10 Miskonsepsi pada optika geometri dan remidiasinya. 

Jurnal TEQIP 5(2)
2014

11 Impact of  representational approach on students’ 
reasoning and conceptual understanding in learning 
mechanics (Sutopo dan Bruce Waldrip). International 
Journal of  Science and Mathematics Education, 12 (4)

2014

12 The implications of  culture for teachers’ use of  
representations. (Bruce Waldrip, Franco Rodie, 
and Sutopo). Dalam Science Teachers’ Use of  Visual 
Representations, Models and Modeling in Science Education 
Volume 8. (Editor: Billie Eilam and John K. Gilbert). 
Springer International Publishing Switzerland

2014

13 Tes isomorfik berbasis komputer untuk diagnostik 
miskonsepsi pada materi gaya dan hukum newton. 
(Muchammad Akbar Nadhiif, Markus Diantoro, 
Sutopo). Jurnal Pendidikan Sains, 3 (2)

2015

14 Konsepsi siswa pada topik optika geometri (Yasinta 
Sindy Pramesti & Sutopo). Prosiding Seminar Nasional IPA 
VI Uness 

2015

15 Pertanyaan sokratik berbantuan komputer untuk 
membantu mahasiswa memahami konsep suhu mutlak, 
(Dyah Palupi Rohmiati & Sutopo). Prosiding Seminar 
Nasional IPA VI Uness.

2015

16 Penggunaan multi representasi untuk meningkatkan 
penguasaan konsep siswa SMA pada materi Hukum II 
Newton. (Ambar Sari, Sutopo, dan Wartono). Prosiding 
Seminar Nasional IPA VI Uness 

2015
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17 Pemanfaatan technology enabled active learning 

sebagai alat bantu pembelajaran inkuiri pada topik 
elektromagnetisme (Ismi Laila Rahmah, Arif  
Hidayat, Sutopo), Prosiding Seminar Nasional Fisika dan 
Pembelajarannya, UM
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18 Students’ understanding of  fundamental concepts of  
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2016

19 Enhancement of  junior high school students’ concept 
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meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa tentang 
gaya dan gerak, (Sutopo, Jayanti, dan Wartono). Jurnal 
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2017



41Memfasilitasi Siswa Memahami Fisika Secara Bermakna dan Koheren: Tantangan dan Alternatifnya

No Judul Karya Ilmiah Tahun
25 Senior high school students’ difficulties in solving 

impulse and momentum problems. (A.M. Saifullah, 
Sutopo, dan Hari Wisodo). Indonesian Journal of  Science 
Education, 6(1)

2017

26 Analysis of  students’ difficulties about rotational 
dynamics based on resource theory. (Irma Rahmawati, 
Sutopo, dan Siti Zulaikah). Indonesian Journal of  Science 
Education, 6(1)

2017

27 Pemahaman mahasiswa tentang multirepresentasi 
konsep percepatan. (Siprianus L. Angin, Sutopo, dan 
Parno). Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Fisika 4(2)

2017

28 Identifikasi resource siswa materi kesetimbangan 
dan titik pusat massa (Herlina Mulyastuti, Sutopo, 
Ahmad Taufiq). Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan 
Pengembangan, 3 (5)

2018

29 Students’ reasoning in analyzing temperature from 
P-V diagram representing unfamiliar thermodynamics 
process. (A.S.D. Adila, Sutopo, and Wartono). Journal of  
Physics: Conference Series, 1097 (012012)

2018

30 Contrasting-cases problems: learning material 
to improve students’ conceptual understanding 
on magnetism. (R Cahyaningrum, Arif  
Hidayat, and Sutopo). Journal of  Physics: Conference Series, 
1097 (012028)

2018

Malang, 14 Januari 2014,

Prof. Dr. Sutopo, M.Si
NIP 196309191988031001


