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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Tantangan era society 5.0 menuntut penguasaan teknologi informasi untuk 

menciptakan nilai baru dan memiliki keterampilan produktif yang meminimalkan 

kesenjangan antar individu. Pemanfaatan internet menjadi bagian penguasaan 

teknologi era society 5.0 yang memberikan transparansi informasi berupa data 

analisis, kemampuan teknis, keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan 

mengambil keputusan (Abdillah et al., 2022; Yaras & Kanatli-Ozturk, 2022).  

Salah satu ciri era society 5.0 ditunjukkan dengan maraknya pengembangan 

kecerdasan buatan yang menjadi dasar perubahan pola pikir, pola hidup dan 

interaksi antar individu.  Integrasi ruang nyata dan maya dalam pengembangan 

kecerdasan buatan menjadi lebih praktis untuk penyelesaian masalah dengan 

bantuan sistem yang penggunaannya lebih mudah dan luas (Holroyd, 2022; 

Narvaez-Rojas et al., 2021). Teknologi dan lingkungan di era society 5.0 

memberikan fasilitas kecerdasan mesin, kemampuan analisis canggih, kolaborasi 

individu yang bertujuan untuk mendapatkan produktivitas, efisiensi dan keandalan 

pengambilan keputusan sesuai perkembangan (Koh et al., 2019; Yang et al., 

2017). Hal ini memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran yang mengikuti 

perkembangan teknologi. Interaksi tanpa batas dan otomatis melalui kemudahan 

dan kelancaran mengakses fasilitas digital dengan pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar khususnya pembelajaran sains. 

Lebih jauh, era digital memberikan banyak kemudahan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat kompleks pada 

generasi milenia. Era digital ini menuntut kreativitas dan inovasi di berbagai 

bidang dalam rangka memenuhi kebutuhan pertumbuhan masyarakat yang 

semakin tinggi, keberhasilan yang bergantung pada softskill, pemikiran kritis dan 

holistik, kemampuan beradaptasi, kekuatan dan keterampilan kolaborasi (Stange, 

2020; Saranya, 2019; Sharma, 2017). Era digital membutuhkan keterampilan abad 

21 untuk mampu hidup dan berkarir antara lain keterampilan berpikir kritis, 

kreatif, kolaborasi, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi. Perubahan paradigma pembelajaran sains pada era digital 
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mengarahkan pembekalan dan latihan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti 

menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi (Gürsoy, 2021; Kožuh et al., 2021; 

Nielsen et al., 2020). Pembelajaran sains fokus pada integrasi antara pengetahuan, 

aplikasi dan konstribusinya dalam kehidupan. Pembelajaran ini menekankan pada 

kegiatan belajar autentik yang menumbuhkan pemecahan masalah inovatif. 

Menurut 21st Century Partnership Learning Framework, pembelajaran 

sains keterampilan abad 21 meliputi berpikir kritis, kreativitas, pemecahan 

masalah,  inovasi, keterampilan dalam komunikasi dan kerjasama, keterampilan 

mencipta dan memperbarui, literasi ICT dan literasi media (BNSP, 2010). 

Aplikasi keterampilan tersebut hendaknya dilatihkan kepada mahasiswa dalam 

rangka memberikan pembekalan untuk mampu beradaptasi (Çevik & Şentürk, 

2019; Haseski et al., 2018). Adaptasi mahasiswa diarahkan pada keterampilan 

abad 21 yang memiliki prestasi karya produtif, keterampilan komunikasi yang 

efektif, pemikir kreatif dan mahir teknologi. Selain itu, mahasiswa membutuhkan 

inovasi pembelajaran sains yang berkesinambungan agar terpola pembelajaran 

yang dinamis (Bektaş, 2020; Salleh et al., 2018). Reformasi pembelajaran sains 

dalam penguatan pengetahuan dan keterampilan membutuhkan ketersediaan dan 

inovasi sumber belajar, bahan ajar dan media pembelajaran. Domain keterampilan 

untuk mengakses ketersediaan fasilitas belajar hendaknya saling berkolaborasi 

sehingga dapat dibangun literasi, numerasi dan pemecahan masalah melalui 

pemanfaatan teknologi dan lingkungan (Andrée & Hansson, 2021; Martin, 2018).  

Perubahan pandangan pembelajaran sains relevan dengan pembelajaran 

astronomi menekankan pentingnya pembelajaran berbasis kegiatan ilmiah berupa 

investigasi saintifik. Pembelajaran melalui investigasi saintifik di laboratorium 

memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan kognitif tingkat tinggi 

dengan pertanyaan penyelidikan yang lebih kompleks. Mahasiswa akan 

menghadapi berbagai masalah kehidupan sehingga dituntut untuk dapat mengatasi 

permasalahan nyata tersebut. Hal ini difasilitasi pada kegiatan investigasi saintifik 

yang menuntut mahasiswa bereksplorasi berlatih memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan. Investigasi saintifik memberikan kegiatan 

penyelidikan, observasi dan interaksi yang melatih kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Investigasi saintifik diperlukan untuk mempelajari bagaimana penalaran 
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ilmiah, mencari pemecahan masalah dan mengambil keputusan (Susilawati & 

Rusdiana, 2019; Sibbernsen, 2014).  

Perubahan lingkungan memerlukan kesempatan untuk menguji kemampuan 

memecahkan masalah yang dapat mengembangkan keterampilan, aktif berlatih, 

penalaran dan belajar mandiri (Argaw et al., 2017; Reddy & Panacharoensawad, 

2017). Kemampuan memecahkan masalah dalam konteksnya berhubungan 

dengan kecakapan hidup, tingkat kemampuan kognitif, kemampuan bernalar, 

prestasi, pengalaman dan retensi pengetahuan. Kegiatan praktik dapat membantu 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah termasuk aspek kognitif 

pemecahan masalah seperti penalaran kausal, pemodelan dan integrasi data 

(Azevedo, 2017; Fleck & Simon, 2013). Demikian juga praktik dalam sains 

melibatkan pengalaman, pengetahuan awal, Kemampuan kognitif tingkat tinggi 

dan keterampilan. 

  Pelaksanaan pembelajaran berbasis investigasi saintifik memerlukan 

beberapa kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah berupa pengamatan dapat 

dikembangkan untuk mengkonstruksi kemampuan kognitif tingkat tinggi, melatih 

keterampilan dan membiasakan sikap ilmiah (Susilawati et al., 2021). 

Selanjutnya, konstruksi kemampuan kognitif tingkat tinggi ini diharapkan dapat 

memfasilitasi penalaran ilmiah mahasiswa. Berkaitan dengan hal itu, fenomena 

astronomi dapat dieksplorasi oleh mahasiswa dengan mencari jawaban sendiri 

bagaimana terjadinya fenomena tersebut. Pembelajaran astronomi dapat 

diterapkan untuk melatihkan kemampuan berpikir dan bernalar secara saintifik. 

Keterampilan berpikir yang esensial dalam kehidupan sehari-hari adalah 

penalaran. Penalaran ilmiah berupa serangkaian proses berpikir sistematis terdiri 

dari menganalisis argumen, menguji hipotesis, mengumpulkan bukti, 

menguraikan penjelasan ilmiah berbasis bukti, membuat kesimpulan dan 

membuat keputusan. Penalaran ilmiah dapat dikembangkan melalui praktik ilmiah 

relevan dengan hakikat sains yang kreatif untuk memicu terobosan baru menuju 

praktik mandiri (Luo et al., 2020; Azevedo, 2017; Fleck & Simon, 2013). 

Penalaran ilmiah sangat penting untuk setiap disiplin ilmu di antaranya 

astronomi. Kualitas pembelajaran astronomi dapat meningkat melalui pemahaman 

konsep menggunakan foto benda langit, data visual, kerangka referensi astronomi, 
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praktik mandiri, dan menganalisis visualisasi. Penalaran ilmiah menjadi bagian 

kemampuan kognitif yang efektif untuk memberikan calon guru kesempatan 

untuk berkembang (Luo et al., 2020; Mutlu & Acar-sesen, 2020). Sehubungan 

dengan hal tersebut, hasil penelitian menyatakan simulasi dan visualisasi yang 

dihasilkan komputer di planetarium digital berpotensi menjembatani kesenjangan 

pemahaman. Kombinasi kegiatan belajar kolaboratif dalam astronomi 

meningkatkan pemahaman konsep. Teori perkembangan kognitif menjadi dasar 

pemikiran bagaimana tahapan penalaran ilmiah setiap siswa. Keterampilan 

penalaran ilmiah sangat diperlukan para ilmuwan dan masyarakat untuk membuat 

keputusan tepat dalam konteks kehidupan (Chastenay, 2016; Engelmann et al., 

2016).  

Pengembangan penalaran ilmiah relevan dengan pemikiran operasional 

formal sebagai tahap perkembangan kognitif tertinggi yang kompleks terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu memahami sifat sains, memahami eksperimen dan 

manafsirkan data. Kemampuan kognitif umum, kemampuan memecahkan 

masalah siswa dan kemampuan spasial dibuktikan memiliki dampak pada 

keterampilan penalaran ilmiah secara real maupun visualisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat penalaran ilmiah ekstrapolasi tiga dimensi, fitur 

langit malam, penyelidikan dengan penekanan yang melibatkan penalaran siswa. 

Ruang 3D sebagai media pembelajaran menumbuhkan penalaran ilmiah dan 

kemajuan belajar siswa. Kemajuan siswa dalam hal ini yaitu kemampuan 

produktif menjelaskan  fenomena astronomi. Selanjutnya, penilaian komprehensif 

dirancang untuk mengukur pengetahuan astronomi siswa dalam mengamati 

visualisasi melalui gambar atau video (Georgiou, et al., 2021; Lapidow & Walker, 

2021; Liu, et al., 2021)  

Literasi visual merupakan bagian integral dari komunikasi sains yang 

memunculkan ide ilmuwan berbasis data dan pengajuan prediksi. Pengembangan 

literasi visual secara ilmiah harus menjadi hasil akhir yang dapat disampaikan 

(Arneson & Offerdahl, 2018; Bowen & Whithaus, 2017). Strategi literasi visual 

menyediakan petunjuk instruksional, demonstrasi kegiatan dan tugas yang 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemampuan visual yang 

dicapai dapat berupa kemampuan mengartikan dan membuat gambar visual, 
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prinsip desain visual, pengembangan program berbasis komunikasi visual, dan 

inisiatif penelitian yang berusaha mengidentifikasi dan meningkatkan 

keterampilan individu dalam berkomunikasi secara visual (Zheng et al., 2022; 

Corazza & Macauda, 2021; Vanichvasin, 2020). Siswa membutuhkan gambaran 

visual untuk membantu membaca dan memahami teks dan data. Informasi visual 

dapat mendukung untuk membaca dan membantu memahami konsep. Literasi 

visual fokus pada bagaimana caranya menganalisis gambar untuk meningkatkan 

keterampilan. Selain itu, untuk membuat, mempertanyakan dan mengevaluasi 

pengetahuan serta memberikan makna untuk menafsirkan tujuan dan makna. 

Hakikat sains terdapat pada pembelajaran inquiry dalam mengeksplorasi 

data yang menarik perhatian dan menghasilkan temuan. Eksplorasi data ini 

menggambarkan pemikiran ilmiah untuk melibatkan isi dan serangkaian proses 

sains. Data sains dihasilkan dari kombinasi statistik mengharuskan untuk 

memahami konteks data, tanggung jawab dan keterampilan komunikasi. Proses 

kognitif yang dapat diterapkan dalam sains antara lain pemecahan masalah, desain 

dan pemodelan, uji hipotesis, dan perubahan konseptual. Proses kognitif dan 

keterampilan sains dapat tumbuh dan berkembang melalui praktik langsung dan 

proses penalaran (Ahmed, 2021; Loughran & Menter, 2019; Yaşar et al., 2017).  

 Proses kognitif dan pengalaman belajar mahasiswa sangat terkait dengan 

aktivitas ilmiah dan rangkaian proses yang dilakukan selama perkuliahan. 

Pengalaman belajar dipengaruhi oleh interaksi mahasiswa dengan kondisi 

lingkungan dan aktivitas kreatif tertentu, belajar bukan hanya terhadap konten 

pelajaran saja. Pengalaman belajar didasari oleh peluang dalam mendapatkan dan 

mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada kondisi yang ilmiah. 

Oleh sebab itu, pengalaman seutuhnya yang diperoleh mahasiswa hendaknya 

berupa fenomena ilmiah dan logis. Keterlibatan mahasiswa secara 

berkesinambungan sangat diperlukan untuk menambah pengalaman bermakna 

yang memberikan kesempatan dan menjadi wawasan dalam mendiskusikan 

pendapat dan mengungkap argumentasi ilmiah (Ahmed, 2021; Baran & Sozbilir, 

2018). Pembelajaran bermakna dan pengalaman belajar sangat tergantung pada 

proses praktis yang melibatkan mahasiswa secara langsung dan dinyatakan 
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berhasil jika ada hasil refleksi terhadap aktivitas ilmiah dalam proses 

pembelajarannya. 

 Retensi jangka panjang mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman belajar 

yang bermakna menekankan prinsip manfaat, realistis, dan menarik untuk 

dilakukan sebagai aktivitas ilmiah. Pembelajaran ini mengupayakan untuk 

membantu menganalisis masalah dan mendapatkan strategi potensial dalam proses 

pembelajaran (Colantonio et al., 2021; Hochberg et al., 2018). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengamatan langsung terhadap suatu fenomena yang sulit 

atau tidak mungkin untuk diamati dalam kehidupan nyata akan dapat teramati 

menggunakan visualisasi astronomi sebagai kerangka pengetahuan. Keterampilan 

kinerja siswa lebih baik dan langsung terlibat proses bernalar di kelas yang telah 

mengamati visualisasi planet  pada kegiatan pembelajaran. Kinerja siswa melalui 

kegiatan observasi dan eksplorasi memberikan pemahaman yang tinggi. 

Pemahaman dan implikasi investigasi pengantar astronomi dapat mendukung 

pembelajaran bermakna. Kinerja lainnya mengarah pada pengembangan 

keterampilan penalaran dan argumentasi siswa. Kemampuan memvisualisasikan 

Bumi dapat lebih bermakna dan mendalam jika ditambah dengan penjelasan 

simulasi visualnya. Penalaran siswa dapat mempengaruhi pengetahuan konseptual 

dan menjadi dasar pembeda capaian keterampilan berpikir siswa (Gozzard & 

Zadnik, 2021; Patron et al., 2021; Rashidi et al., 2021).  

Permasalahan yang terjadi mahasiswa sulit memperoleh ide ilmiah dalam 

meninjau fenomena bumi dan antariksa termasuk astronomi. Pedoman praktikum 

tentang fenomena benda langit belum membantu mahasiswa untuk merumuskan 

dan merancang eksperimen. Keterampilan memanfaatkan alat bantu seperti 

pembelajaran berbasis data sekunder dan komputer belum memadai. Senada 

dengan temuan dari studi pendahuluan yang mendapatkan skoring terendah 

respon mahasiswa terhadap perkuliahan astronomi yaitu pada aspek aplikasi 

peralatan dan media terkait literasi visual dalam perkuliahan astronomi 

(Susilawati, et al., 2022; 2019).  

Mahasiswa dituntut untuk mempunyai penguasaan awal astronomi yang 

memadai terkait pengetahuan umum astronomi di masyarakat. Mahasiswa yang 

telah belajar astronomi diharapkan memiliki pengalaman dan menguasai dasar 
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fenomena alam dan matematika. Mahasiswa mampu menentukan lalu mencari 

solusi pemecahan masalah dengan prosedur ilmiah. Pada dasarnya, perkuliahan 

astronomi membutuhkan keterampilan kinerja calon guru fisika melalui kegiatan 

pengamatan langsung dan interpretasi data sekunder untuk memberikan 

kemampuan kognitif tingkat tinggi astronomi yang bermakna bagi calon guru. 

Hasil pengamatan real dalam perkuliahan astronomi  didominasi oleh metode 

ceramah dan diskusi antara dosen dan mahasiswa calon guru fisika. Perkuliahan 

astronomi belum memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk 

menguasai konsep. Hal ini dibutuhkan karena calon guru fisika hendaknya 

mempunyai pemahaman lebih mengenai fenomena alam yang mempengaruhi 

aktivitas kehidupan seperti penentuan musim tanam, penentuan musim panen, 

penentuan kalender hijriyah, gerhana matahari, gerhana bulan, arah kiblat dan 

lain-lain (Susilawati et al., 2020).  

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait pembelajaran 

astronomi memang menunjukkan pentingnya adanya investigasi sebagai 

pendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran koordinat benda langit 

menggunakan investigasi pada bola langit miniatur juga pernah dilakukan dan 

hasilnya terjadi peningkatan pemahaman konsep yang cukup signifikan yang 

diterima oleh para mahasiswa (Jansri et al., 2014). Bahkan, memperbandingkan 

penguasaan dan pemahaman konsep antara mahasiswa yang menggunakan 

pengamatan langsung di miniatur bola langit dengan mahasiswa yang hanya 

menggunakan aplikasi berbasis komputer juga sudah dilakukan dan ditemukan 

bahwa pada mahasiswa yang melakukan investigasi dalam praktik melalui 

pengamatan langsung lebih signifikan peningkatannya (Zimmerman et al., 2014). 

Ladd et al., (2019) telah melakukan penelitian pembelajaran astronomi 

menggunakan simulasi komputer secara hands-on yang menghasilkan 

peningkatan pemahaman konsep mahasiswa, namun hanya terbatas pada materi 

paralaks bintang. Plummer et al., (2021) juga menemukan bahwa dengan 

penyelidikan berbasis story-board para mahasiswa calon guru dapat memberikan 

penjelasan dan melakukan penyelidikan berbasis data atau bukti ilmiah, bahkan 

terjadi peningkatan kemampuan inquiry mahasiswa dalam kegiatan selama 

pembelajaran astronomi. 
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Dari penelitian yang sudah dilakukan terkait penggunaan penyelidikan 

dalam pembelajaran astronomi, pada umumnya ditemukan adanya peningkatan. 

Peningkatan yang signifikan didapatkan pada pengamatan langsung dibandingkan 

hanya menggunakan aplikasi komputer. Hanya saja, dari beberapa penelitian di 

atas belum dilakukan bagaimana jika penyelidikan tersebut dikombinasikan antara 

penggunaan aplikasi berbasis komputer dan pengamatan langsung. Penggunaan 

media aplikasi ini selain digunakan sebagai pendukung pada saat melakukan 

pengamatan langsung, juga sebagai media investigasi alternatif saat kondisi untuk 

melakukan pengamatan langsung tidak memungkinkan, antara lain karena faktor 

cuaca, seperti di Indonesia yang merupakan negara tropis dengan kemungkinan 

gangguan cuaca untuk pengamatan tergolong sangat tinggi. Penggunaan secara 

hybrid dalam arti penggabungan penyelidikan menggunakan aplikasi berbasis 

program komputer dan sekaligus pengamatan langsung menjadi sangat penting 

dilakukan mengingat adanya keterbatasan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Jacobi et al (2009) yang menemukan bahwa peningkatan pemahaman mahasiswa 

pada pembelajaran yang menggunakan investigasi berbasis pengamatan langsung 

saja sangat dipengaruhi oleh kecerahan cuaca. Oleh karena itu, dipandang sangat 

penting untuk dilakukan penelitian pembelajaran astronomi, khususnya materi 

koordinat benda langit yang memungkinkan untuk dipadukannya penggunaan 

aplikasi berbasis komputer atau gawai sebagai pendukung pengamatan langsung. 

Hasil analisis awal minat belajar astronomi dari pengumpulan data awal 

menggunakan kuisioner dengan responden berjumlah 57 responden dari dua 

angkatan berbeda pada salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang. Hasil 

analisis kuisioner awal memperoleh bahwa 42 mahasiswa belum berminat belajar 

astronomi artinya sebagian besar mahasiswa belum tertarik belajar astronomi. 

Catatan alasan sebagian besar menyatakan bahwa astronomi membingungkan. 

Walaupun 15 mahasiswa lainnya berminat dengan astronomi karena rasa ingin 

tahu terhadap fenomena alam dan benda langit. Hasil analisis awal Kemampuan 

kognitif tingkat tinggi mata kuliah pengantar astronomi pada mahasiswa semester 

5 program studi pendidikan fisika pada suatu perguruan tinggi swasta Kota 

Semarang dapat menunjukkan bahwa ranah pengetahuan, pemahaman dan analisis 
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mendapatkan nilai rata-rata 39, 34 dan 27 dalam rentang nilai 0-100 (Susilawati, 

et al., 2022; 2019).  

Kemampuan kognitif tingkat tinggi pada ranah penerapan, sintesis dan 

kreatif belum muncul. Hasil analisis awal 9 indikator penalaran ilmiah 

mendapatkan rata-rata paling tinggi dengan nilai 38 pada indikator konservasi 

volume. Selain itu, kemampuan awal penalaran mahasiswa untuk indikator 

lainnya memiliki rata-rata nilai 35 pada konservasi berat, rata-rata nilai 31 pada 

berpikir proporsional, rata-rata nilai 17 pada berpikir proporsional canggih, rata-

rata nilai 19 pada pemikiran probabilistik, rata-rata nilai 18 pada pemikiran 

probabilistik canggih, rata-rata nilai 22 pada pemikiran korelasi, rata-rata nilai 15 

pada hipotesis berpikir deduktif, rata-rata nilai 20 pada identifikasi dan 

pengendalian variabel. Hasil analisis 10 indikator keterampilan kinerja awal 

mendapatkan rata-rata paling tinggi dengan nilai 28 pada indikator berkolaborasi. 

Hasil kinerja awal pada indikator pengamatan, komunikasi, klasifikasi, perumusan 

hipotesis, identifikasi variabel, melakukan penyelidikan, membuat definisi 

operasional, mengumpulkan data dan interpretasi data masing-masing 

mendapatkan rata-rata nilai 26, 24, 18,15, 10, 5, 8, 10 dan 6. Hasil analisis awal 

kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah dan keterampilan kerja 

secara keseluruhan tergolong masih rendah merupakan permasalahan yang 

membutuhkan solusi pemecahannya (Susilawati et al., 2020; Susilawati & 

Rusdiana, 2019).  

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran, pembelajaran selama ini yang 

telah berjalan juga belum melatihkan kinerja ilmiah, membuktikan hipotesis, dan 

menganalisis visualisasi data. Permasalahan selama ini pada perkuliahan 

astronomi belum mampu melakukan kinerja ilmiah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, dan menganalisis data. Perkuliahan astronomi belum 

menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam memahami materi 

sebagai upaya visualisasi konten. Pembelajaran astronomi belum mampu 

menyajikan cultural content knowledge yang menghubungkan pemahaman dasar 

pembelajaran astronomi dalam masyarakat (Zheng et al., 2022; Susilawati; et al., 

2019).  
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Pembelajaran astronomi diselenggarakan melalui diskusi pembahasan 

materi dan latihan soal. Kegiatan praktik belum terselenggara karena 

kebergantungan terhadap kondisi cuaca ketika akan melakukan pengamatan yang 

menjadi salah satu keterbatasan untuk melakukan pengamatan langsung secara 

ilmiah. Terbatasnya sarana laboratorium yang menyediakan ruang dan alat 

praktikum serta keterbatasan media pembelajaran astronomi belum memberikan 

dukungan untuk keterlaksanaan investigasi saintifik dalam pembelajaran 

astronomi pada tingkat perguruan tinggi (Susilawati et al., 2020; Susilawati & 

Rusdiana, 2019).  

Di sisi lain, pembelajaran astronomi di sekolah menengah masih sangat 

minim, informasi dan data sulit dijangkau melalui penyampaian materi secara 

kotekstual. Upaya edukasi sangat penting pada masyarakat terutama pada usia 

siswa sekolah menengah mengenai urgensi ilmu astronomi dan bagaimana cara 

mempelajarinya dalam kehidupan melalui analisis persoalan yang terjadi lalu 

mencari data. Perkembangan astronomi sampai sekarang relatif belum memadai 

secara umum teramati dari pemahaman siswa sekolah menengah dan masyarakat 

umum walaupun dalam kurikulum sekolah pada level pengetahuan dasar sudah 

terintegrasi dalam mata pelajaran sains dan wahana kegiatan nonakademik 

sekolah. oleh karena itu, pembelajaran astronomi membutuhkan aktivitas ilmiah 

yang menuntut siswa mengalami langsung (Susilawati et al., 2021; Susilawati; et 

al., 2019).  

Pemecahan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui 

pembelajaran berbasis inquiry. Pelaksanaan pembelajaran berbasis inquiry 

memerlukan suasana akademik tertentu. Pertama, guru memberi kesempatan 

kepada siswa mengeksplorasi data mengikuti kebutuhan yang teridentifikasi. 

Kedua, guru berkreasi mewujudkan lingkungan kelas responsif di berbagai 

penempatan belajar. Ketiga, belajar tidak dalam tekanan. Inquiry melalui proyek 

dan penugasan memberikan pengalaman belajar lebih menarik bagi mahasiswa, 

kolaborasi dan interaksi yang lebih erat antarmahasiswa. Pembelajaran inquiry 

dapat meningkatkan pengetahuan fisika secara konseptual karena memberikan 

proses untuk menerapkan pengendalian variabel dengan benar dan bervariasi. 

Selain itu, keterampilan berpikir lebih unggul memberdayakan keterampilan 
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berpikir tingkat tinggi yang menciptakan pembelajaran lebih bermakna dan 

aktivitas student center (Susilawati et al., 2021; Kapon et  al., 2020; Schalk et al., 

2018).  

Astronomi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

imajinasi, mengerti fenomena alam dan menunjukkan ide dasar dari sains dan 

matematika. Konsep yang dibahas terkait benda langit mulai dari tata surya, 

matahari, Hukum Kepler, paralaks bintang, fotometri, evolusi bintang, segitiga 

bola, dan sistem kalender. Astronomi salah satu mata kuliah yang memberikan 

tantangan dan rasa ingin tahu yang tinggi kepada mahasiswa untuk belajar sesuatu 

yang nyata, mempengaruhi cuaca, budaya dan lingkungan di Bumi. 

Pengembangan program perkuliahan astronomi yang diupayakan dapat 

memberikan ruang dan waktu bagi mahasiswa untuk bernalar dan mengamati 

benda langit berdasarkan aktivitas ilmiah riil dan virtual dapat diberikan dalam 

bentuk fasilitas investigasi saintifik dan media peta langit. Aktivitas ilmiah yang 

dirancang berorientasi investigasi saintifik berbantuan peta langit ini bertujuan 

untuk meningkatkan penalaran ilmiah dan literasi visual agar konsep abstrak dapat 

lebih mudah dipelajari mahasiswa dengan penalaran ilmiah, pengamatan langsung 

dan pengamatan virtual melalui aplikasi peta langit. 

Hukum fisika dan teorinya diterapkan untuk memberikan pengetahuan 

ruang angkasa sebagai bagian proses kecil bentuk dinamika dan interaksinya jagat 

raya. Mahasiswa dapat mengamati video simulasi perjalanan galaksi dengan cara 

menginterpretasi dan memformulasikan pemahaman konsepnya, menjelaskan 

pemahamannya melalui video simulasi perjalanan galaksi, penjelasan yang 

diberikan berupa interpretasi dan formulasi dari pengetahuan disiplinernya 

(Eriksson, et al., 2014). Matematika menjadi alat untuk fisika dan penerapannya 

menelaah lebih mudah konten astronomi. Konsep maupun teori fisika terkait 

gejala alam dapat ditelaah dengan pemecahan matematis. 

Urgensi program perkuliahan astronomi berbasis inquiry dikembangkan dan 

diimplementasikan untuk mengkonstruksi pemahaman konsep, melatih 

keterampilan siswa, memfasilitasi hands on dan mind on berbasis scientific 

inquiry pada teori dan praktiknya serta membiasakan sikap ilmiah kepada siswa. 

Pembelajaran inquiry memberikan kesempatan untuk menghadapi pemecahan 
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masalah kontekstual. Aktivitas siswa untuk melakukan eksplorasi, observasi 

langsung, observasi tidak langsung, investigasi, interaksi sosial dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi yang dapat dilatihkan melalui pembelajaran inquiry.  Proses 

bagaimana belajar dan proses berpikir dapat tumbuh dan berkembang melalui 

pembelajaran inquiry. Selanjutnya, konstruksi pemahaman konsep dan proses 

berpikir ini dapat memfasilitasi penalaran ilmiah siswa. Penalaran ilmiah 

dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan, 

merumuskan hipotesis, mengkonstruksi dan mendesain ulang produk, 

mengevaluasi, mendeskripsikan kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil 

penalaran. Hal ini relevan dengan model pembelajaran inquiry memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir dan bernalar secara ilmiah.  

Peluang penelitian yang dapat dilakukan berdasarkan state of the art 

penelitian terdahulu dan realita permasalahan nyata di lapangan yaitu 

pembelajaran astronomi membutuhkan kegiatan praktik dan media pembelajaran 

yang berorientasi pada aktivitas belajar bermakna melalui pengamatan. Investigasi 

saintifik berbantuan aplikasi astronomi untuk membantu mahasiswa melakukan 

pengamatan dan perhitungan. Aktivitas belajar melalui pengamatan ilmiah secara 

langsung maupun tidak langsung diarahkan untuk melatih dan meningkatkan 

kemampuan kognitif tingkat tinggi dan penalaran ilmiah dalam mengeksplorasi 

fenomena alam. 

Keterbaruan penelitian ini ditunjukkan oleh inovasi yang ditawarkan dalam 

pengembangan program perkuliahan dengan mengkombinasikan investigasi 

saintifik dalam bentuk kegiatan inquiry dan media peta langit Heavens View yang 

dikembangkan untuk meningkatkan penalaran ilmiah dan literasi visual. Hal ini 

menunjukkan originalitas penelitian karena penelitian mengenai ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

Meskipun pembelajaran astronomi, khususnya materi koordinat benda langit 

yang selama ini berjalan sudah mengelaborasikan visualisasi koordinat benda 

langit, akan tetapi hal itu belum memadai untuk mendukung pencapaian 

kemampuan kognitif tingkat tinggi mahasiswa, bahkan masih jauh dari 

pencapaian penalaran ilmiah dan literasi visual mahasiswa. Hal ini karena 

visualisasi yang digunakan dalam pembelajaran tersebut lebih banyak berupa 
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media gambar yang disematkan pada bahan ajar, seperti penggambaran bola langit 

beserta beberapa informasi terkait koordinat benda langit, berupa asesio rekta, 

deklinasi, tinggi bintang, dan azimuth bintang masih menggunakan visualisasi 

konvensional ditulis pada kertas atau whiteboard. Oleh karena itu, atas dasar 

pentingnya kemampuan penalaran ilmiah dan literasi visual mahasiswa selain juga 

kemampuan kognitif tingkat tinggi terhadap koordinat benda langit, maka 

dipandang perlu untuk melakukan pengembangan program perkuliahan yang 

menekankan pada karakteristik: (1) orientasi pembelajaran koodinat benda langit 

yang tertuju pada pencapaian kemampuan penalaran ilmiah yang membersamai 

kemampuan kognitif tingkat tinggi, (2) adanya investigasi saintifik berupa 

pengamatan langsung benda-benda langit berbantuan aplikasi digital koordinat 

benda langit sebagai upaya pencapaian literasi visual mahasiswa. Investigasi 

Saintifik dalam pembelajaran astronomi ini sebagai kegiatan ilmiah yang 

melibatkan mahasiswa secara mandiri dan kolaborasi pada aktivitas pengamatan 

langsung dan pengamatan berbantuan aplikasi peta langit. Kegiatan ilmiah 

dikemas dalam bentuk kegiatan terbimbing dan kegiatan proyek. Investigasi 

Saintifik berbantuan aplikasi dalam pengamatan melatihkan literasi visual 

mahasiswa. Media peta langit Heavens View dirancang untuk memudahkan 

mahasiswa dalam pengamatan berbantuan aplikasi peta langit dengan desain yang 

sederhana dan mampu mengcustom bintang. Pengamatan berbantuan aplikasi 

digital koordinat benda langit sebagai upaya pencapaian literasi visual mahasiswa 

dan mempermudah perhitungan astronomi. 

Pengembangan perangkat perkuliahan yang berorientasi pada pencapaian 

kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah dan literasi visual mahasiswa 

tentunya memerlukan adanya sebuah media pembelajaran yang informatif. Oleh 

karena itu, perkuliahan yang didesain ini memerlukan adanya keterlibatan 

teknologi aplikasi Heavens-View untuk mendukung visualisasi dan pemunculan 

informasi terkait benda langit sehingga menjadi lebih mudah dipelajari dan 

mendorong penguasaan penalaran ilmiah dan literasi visual mahasiswa. 

Berdasarkan uraian di atas, tentunya sangatlah penting dilakukan penelitian 

mengenai pengembangan program perkuliahan astronomi menggunakan 
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investigasi saintifik (PA-INSA) untuk meningkatkan kemampuan kognitif tingkat 

tinggi, penalaran ilmiah dan literasi visual calon guru fisika. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perkuliahan Astronomi sebagai salah satu mata kuliah yang membutuhkan 

pemahaman konsep fisika, pemahaman matematis dan pemahaman metode 

observasi dalam perkuliahannya. Beberapa manfaat perkuliahan astronomi antara 

lain memenuhi rasa ingin tahu untuk menguasai konsep benda langit seperti 

Planet, Matahari, Gugus Bintang dan Bulan; memberikan pemahaman metode 

perhitungan tanggal dalam kalender; memberikan informasi berupa data 

fenomena-fenomena yang terjadi di langit dan data cuaca di alam. Tujuan 

perkuliahan astronomi sebagai mata kuliah pilihan pada aspek penguasaan 

pengetahuan yaitu terkait kemampuan untuk menguasai dasar-dasar pengetahuan 

sains yaitu fisika, matematika, dan menguasai prosedur analisis untuk meninjau 

sifat fisika dari objek alam. Pada aspek keterampilan untuk memiliki kemampuan 

mengidentifikasi gejala dan menemukan bukti fisis berdasarkan analisis maupun 

pengamatan dan eksperimen; memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan dan 

mengkaji materi secara saintifik. 

Pencapaian tujuan perkuliahan astronomi tersebut tidak terlepas dari proses 

perkuliahan astronomi yang diselenggarakan dan pencapaian hasil belajar yang 

menunjukkan pengalaman belajar mahasiswa. Gambaran keterlaksanaan 

perkuliahan astronomi berdasarkan hasil studi awal berupa observasi awal dalam 

pembelajaran dan wawancara dengan fasilitator perkuliahan astronomi di salah 

satu LPTK Kota Semarang diperoleh bahwa minat dan rasa ingin tahu mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan astronomi cukup baik. Namun, proses perkuliahan 

yang melibatkan mahasiswa secara aktif baik secara kognitif dan psikomotorik 

relatif rendah, perkuliahan belum mampu membawa mahasiswa pada pengalaman 

pengamatan langsung maupun tak langsung, sehingga proses perkuliahan 

monoton melalui metode diskusi yang belum mampu melibatkan siswa secara 

keseluruhan untuk berpartisipasi aktif sehingga terkesan pembelajaran 

berlangsung masih teacher center. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, 

fasilitator yang mengajar astronomi menyatakan bahwa alat pengamatan dan 



15 
 

Susilawati, 2022 
PENGEMBANGAN PROGRAM PERKULIAHAN ASTRONOMI MENGGUNAKAN INVESTIGASI SAINTIFIK (PA-INSA) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF TINGKAT TINGGI, PENALARAN ILMIAH DAN LITERASI VISUAL CALON GURU 
FISIKA 
Universitas Pendidikan Indonesia    I   repository.upi.edu      I     perpustakaan.upi.edu 

 

berbagai aplikasi pengamatan belum dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran karena keterbatasan waktu, tenaga dan pedoman investigasi 

pengamatannya sehingga belum dapat digunakan secara optimal dalam 

perkuliahan astronomi. 

Hasil studi pendahuluan mengenai potret pembelajaran astronomi dan 

pengalaman belajar mahasiswa berdasarkan hasil belajar diketahui pada ranah 

kognitif, sangat baik pada aspek pengetahuan dan cukup rendah pada aspek 

aplikasi. Hasil observasi menunjukkan pembelajaran astronomi diselenggarakan 

dengan metode ceramah, diskusi dan penugasan berupa latihan soal. Dosen 

menyajikan materi melalui ceramah terkait konten dan diskusi mahasiswa 

menyelesaikan penugasan untuk membuat logbook. Hasil kuisioner respon 

mahasiswa menyatakan respon positif dalam kategori baik terhadap ilmu 

astronomi dengan argumen pembelajaran yang memberikan pengetahuan 

kontekstual dalam kehidupan dan mahasiswa sangat antusias dengan 

pembelajaran astronomi yang erat kaitannya dengan fenomena alam. Struktur tes 

yang diberikan dominan pada aspek pemahaman konsep, item soal tes belum 

mengukur aspek aplikasi dan analisis. Kebutuhan akan media pembelajaran 

sebagai analogi fenomena abstrak menjadi konkret realistis sangat diperlukan 

untuk membantu memahami materi lebih mendalam. Praktik langsung berupa 

pengalaman sangat dibutuhkan untuk menambah keterampilan mahasiswa yang 

dapat menguatkan kemampuan kognitif tingkat tinggi dan penalarannya 

(Susilawati & Rusdiana, 2019). 

Berkaitan dengan pembelajaran astronomi, konten astronomi sebagai ilmu 

benda langit yang membahas karakteristik berdasarkan aspek fisis, kimiawi, 

biologis, dan evolusi dari benda langit. Selain itu, pembahasan astronomi 

membahas gejala luar atmosfer misalkan radiasi, supernova dan sinar-gamma. 

Secara umum pandangan bagi umumnya masyarakat, astronomi lebih familiar 

dipelajari dari foto astronom menunjukkan keindahan langit berupa informasi foto 

benda antariksa. Fenomena dan misteri mengenai foto-foto benda langit 

mengkonstruksi rasa ingin tahu pada berbagai kejadian alam. Ilmu Astronomi 

menerapkan ilmu fisika pada objek langit untuk menjelaskan sifat fisis, 

komposisi, struktur dan evolusi alam. Sebagian bidang kajian mengelompokkan 
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astronomi dalam pembahasan tiga keahlian antara lain bintang, galaksi, tata surya 

dan kosmologi.  

Astronomi profesional pada abad ke-20 dikelompokkan menjadi dua 

pengelompokkan, antara lain: pertama, astronomi observasional, ilmu astronomi 

yang mengakses pengumpulan data dan informasi dari pengamatan ilmiah atas 

benda-benda langit untuk dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar fisika. kedua, 

astronomi teoritis, yaitu ilmu astronomi mengupayakan pengembangan 

pemodelan dengan komputer dan analitis untuk menjelaskan fenomena-fenomena 

alam lainnya. Astronomi observasional memberikan penjelasan hasil-hasil 

pengamatan ilmiah dan pengambilan kesimpulan yang didukung astronomi 

teoritis. 

Karakteristik mata kuliah astronomi dominan menyajikan materi berupa 

konsep abstrak, fenomena antariksa yang dapat diamati langsung maupun tak 

langsung, dampak yang terlihat di alam, pemecahan matematis, dan terapan fisika. 

Sehingga penyajian materi astronomi penting untuk didukung dengan pengamatan 

langsung berupa investigasi saintifik, pengamatan dengan pemodelan, simulasi 

keterampilan pemecahan matematis dan kecakapan menganalisis terapan fisika. 

Penyajian visualisasi konsep abstrak dan konsep yang sulit diamati menjadi 

penyajian visual yang lebih realita memiliki maksud agar mahasiswa dapat 

mendapatkan pemahaman konsep ilmiah yang efektif dan bermakna. Aktivitas 

ilmiah dan media pembelajaran yang baru dihasilkan berupa investigasi saintifik 

dan media peta langit dapat dijadikan sebagai penunjang keterlaksanaan proses 

pembelajaran astronomi yang lebih realita dan melibatkan keaktifan mahasiswa. 

Alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dalam 

perkuliahan astronomi melalui aktivitas ilmiah investigasi saintifik dibantu 

dengan media peta langit Heavens View melalui langkah pembelajaran inquiry. 

Pengembangan dan implementasi penggunaan investigasi saintifik dan media peta 

langit diharapkan agar memberikan manfaat dalam pembelajaran astronomi 

diantaranya aktivitas Investigasi Saintifik melibatkan mahasiswa secara aktif; 

penggunaan media peta langit untuk menanggulangi pengamatan lansung yang 

sangat bergantung pada keadaan cuaca; menampilkan visualisasi konsep abstrak 
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dan sulit diamati; memberikan kemampuan kognitif tingkat tinggi ilmiah; 

memberikan pengalaman belajar yang tahan lama.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media 

sebagai alat bantu dapat meningkatkan motivasi, perhatian, konsentrasi, 

kolaborasi, aksesibilitas, interaktivitas dan detail masalah secara nyata.  

Penggunaan aplikasi akan menjadi lebih efisien dan produktif dalam 

membelajarkan keterampilan abad 21 dan literasi digital (Parong & Mayer, 2021; 

Pietarinen et al., 2019; Israelson, 2015). Penggunaan media peta langit sebagai 

salah satu media pembelajaran diharapkan dapat memberikan kontribusi 

membantu membelajarkan kemampuan kognitif tingkat tinggi yang lebih nyata 

secara visual dan mendalam pada konsep astronomi khususnya koordinat benda 

langit. 

Urgensi penalaran ilmiah sebagai kemampuan kognitif pada lima dimensi 

terkait dengan kemampuan mengurutkan data (serial ordering reasoning), 

kemampuan mengaplikasikan teori data interpretasi (theoretical reasoning), 

kemampuan analisis fungsional dengan korelasi (functionality reasoning), 

kemampuan kontrol variabel (control variables), kemampuan memprediksi 

berdasarkan data (probabilistic reasoning). Penalaran ilmiah menunjukkan proses 

prinsip-prinsip logika ilmiah terkait dengan uraian ilmiah, persamaan-persamaan 

dari hipotesis, merumuskan prediksi, pemecahan masalah, rancangan eksperimen, 

dan analisis data yang didukung dengan literasi visual dalam proses ilmiahnya 

(Sternberg et al., 2020; Ding et al., 2016).  

Penalaran ilmiah berkolerasi dengan kemajuan belajar pada konten sains 

membantu penentuan keputusan dan menemukan solusi yang kontekstual. 

Pembelajaran sains sangat sesuai dengan proses penalaran ilmiah termasuk 

pembelajaran astronomi yang dapat digunakan sebagai sarana melatih penalaran 

ilmiah (Ding, 2018; Kaygısız & Gürkan, 2018; Opitz et al., 2017). Pembelajaran 

astronomi diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam  

menguasai persamaan fisika, kemampuan matematis  dan penguasaan konten 

secara fisis maupun empiris dalam kehidupan sehari-hari.   

Sehubungan dengan hal tersebut, inquiry diharapkan dapat memfasilitasi 

proses meningkatkan penalaran ilmiah dan literasi visual. Inquiry untuk 
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mengembangkan kemampuan berpikir logika, kritis, sistematis dan 

mengembangkan intelektual bagian dari proses mental siswa. Keunggulan inquiry 

dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa inquiry sangat mendukung 

untuk berpikir objektif, jujur, terbuka, dan inisiatif (Campbell et al., 2019; Erlina 

et al., 2018). Selain itu, inquiry dapat mengembangkan sikap berpikir kritis, logis, 

sistematis, dan mengugah rasa ingin tahu. Kegiatan pembelajaran inquiry 

melibatkan kemampuan mencari, mengkonstruksi pemahaman dan menyelidiki 

secara kritis fenomena alam. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimanakah program 

perkuliahan astronomi menggunakan investigasi saintifik (PA-INSA) yang 

dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran 

ilmiah dan literasi visual calon guru fisika?”. Pertanyaan-pertanyaan penelitian 

diuraikan berdasarkan rumusan masalah penelitian, antara lain:  

1) Bagaimanakah karakteristik program PA-INSA yang dikembangkan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah dan 

literasi visual?  

2) Bagaimanakah peningkatan kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran 

ilmiah, dan literasi visual calon guru fisika melalui program PA-INSA? 

3) Bagaimanakah efektivitas program PA-INSA dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah, dan literasi visual 

calon guru fisika?  

4) Bagaimanakah pengaruh program PA-INSA terhadap peningkatan 

kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah, dan literasi visual 

calon guru fisika? 

5) Bagaimanakah korelasi antara kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran 

ilmiah dan literasi visual calon guru fisika? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan program PA-INSA  yang valid 

dan teruji lengkap dengan perangkatnya dalam meningkatkan kemampuan 

kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah dan literasi visual calon guru fisika. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara teori yaitu penelitian ini diharapkan memberi 

kontribusi untuk menambah khasanah keilmuan dalam pembelajaran astronomi, 

konstruksi penalaran ilmiah, konstruksi literasi visual dan konstruksi kemampuan 

kognitif tingkat tinggi serta memberikan ide-ide dasar dalam mengembangkan 

model investigasi saintifik lainnya dan media peta langit dalam pembelajaran. 

Manfaat penelitian secara praktis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah 

satu rujukan penerapan investigasi saintifik dan media peta langit dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah dan literasi 

visual pada pembelajaran astronomi bagi siswa, calon guru fisika, dosen 

pengampu mata kuliah astronomi, maupun institusi LPTK. Hasil penelitian ini 

juga dapat memberikan ide dan prinsip mendesain kinerja calon guru fisika pada 

kegiatan pembelajaran yang lain, khususnya dalam mengembangkan sikap 

bernalar kritis dan kreatif. Ditinjau dari aspek kebijakan dan yuridis, program PA-

INSA melalui kegiatan investigasi saintifik dengan sikap bernalar kritis dan 

kreatif menjadi penciri pelajar pancasila sebagai implementasi kebijakan merdeka 

belajar, baik saat masih menjadi mahasiswa di perguruan tinggi maupun saat nanti 

menjadi seorang guru dan memfasilitasi para siswanya di sekolah menengah.  

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat dalam mengubah paradigma 

belajar pada perkuliahan astronomi yang didominasi dengan ceramah dan diskusi 

menjadi belajar dengan pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung 

berbantuan aplikasi peta langit. Investigasi saintifik berupa kegiatan ilmiah 

pengamatan berbantuan aplikasi diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk 

diterapkan pada pembelajaran matakuliah lainnya di program studi pendidikan 

fisika.  
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1.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang diterapkan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Program perkuliahan astronomi menggunakan investigasi saintifik (PA-

INSA) 

Program perkuliahan astronomi yang dirancang bercirikan menggunakan 

investigasi saintifik dengan bantuan media Heavens View. Investigasi 

saintifik merupakan kegiatan pembelajaran inquiry yang dikembangkan 

dalam program perkuliahan astronomi meliputi kegiatan observasi, 

mengajukan hipotesis, eksplorasi, pengambilan data, pengukuran, 

identifikasi variabel, analisis data dan menarik kesimpulan. Kegiatan 

inquiry ini diimplementasikan dalam pembelajaran astronomi dengan 5 

tahapan yaitu: (1) tahap orientasi, (2) tahap identifikasi, (3) tahap eksplorasi; 

(4) tahap pembuktian, (5) tahap generalisasi. Media Heavens View yang 

digunakan dalam proses pembelajaran astronomi merupakan kelompok 

media peta langit yang penyajiannya secara visual. Keterlaksanaan program 

perkuliahan astronomi berorientasi investigasi saintifik dan media Heavens 

View dilakukan melalui pengamatan setiap tahapan perkuliahan 

menggunakan lembar observasi. Analisis data hasil observasi 

keterlaksanaan program dilakukan melalui analisis deskriptif kuantitatif. 

Karakteristik program PA-INSA dan hasil kegiatan investigasi saintifik 

dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. 

 

2. Kemampuan kognitif tingkat tinggi 

Kemampuan kognitif tingkat tinggi merupakan kemampuan dalam 

menguasai makna teori dan penerapannya secara ilmiah. Kemampuan 

kognitif tingkat tinggi secara komprehensif sebagai kemampuan 

mengungkap pengertian dari konteks materi dalam bentuk yang lebih mudah 

memberikan interpretasi dan aplikasinya atau menemukan konsep baru 

dalam pembelajaran bermakna. Pengukuran kemampuan kognitif tingkat 

tinggi meliputi 6 indikator yaitu indikator pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan kreasi. Indikator kemampuan kognitif 
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tingkat tinggi yang diukur pada penelitian ini terdiri dari kemampuan: (1) 

penerapan; (2) analisis; (3) sintesis; (4) kreasi. Kemampuan kognitif tingkat 

tinggi diukur menggunakan tes berbentuk uraian. Analisis data kemampuan 

kognitif tingkat tinggi dilakukan dengan analisis nilai rata-rata gain 

ternormalisasi, uji statistik kesamaan dua rerata antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dan analisis effect size. 

 

3. Penalaran ilmiah  

Penalaran ilmiah merupakan serangkaian proses berpikir sistematis yang 

dimulai dari mengevaluasi argumen, menguji hipotesis, mengumpulkan 

bukti, membuat kesimpulan, membuat keputusan dan kemampuan berpikir 

logis untuk menyelesaikan masalah. Indikator penalaran ilmiah yang diukur 

terdiri atas indikator: (1) konservasi, (2) berpikir proporsional, (3) kontrol 

variabel, (4) penalaran kombinasi, (5) berpikir probabilistik dan (6) berpikir 

korelasi. Kemampuan penalaran ilmiah diukur menggunakan tes penalaran 

ilmiah berbentuk tes uraian. Analisis data penalaran ilmiah dilakukan 

dengan analisis nilai rata-rata gain ternormalisasi, uji statistik kesamaan dua 

rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dan analisis effect size. 

 

4. Literasi Visual 

Literasi Visual  merupakan kemampuan pengamatan langsung dan 

pengamatan melalui alat bantu dan gambar untuk membantu menganalisis 

teks maupun teori yang bermakna dengan fokus untuk meningkatkan 

keterampilan. Indikator yang diukur berdasarkan framework Visual Literacy 

Competency terdiri atas: (1) rekognisi representasi, (2) identifikasi dan 

narasi, (3) interpretasi dan analisis, (4) manipulasi dan kreasi ulang, (5) 

penerapan konsep visual. Kemampuan literasi visual diukur menggunakan 

tes literasi visual berbentuk tes pilihan ganda. Analisis data literasi visual 

dilakukan dengan analisis nilai rata-rata gain ternormalisasi, uji statistik 

kesamaan dua rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, analisis 

effect size implementasi program perkuliahan astronomi menggunakan 

investigasi saintifik  media Heavens View. 
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5. Korelasi antara kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah, dan 

literasi visual 

Korelasi antara kemampuan kognitif tingkat tinggi, penalaran ilmiah dan 

literasi visual ditujukan untuk mendapatkan hasil analisis hubungan antara 

kemampuan kognitif tingkat tinggi dan penalaran ilmiah, hubungan antara 

kemampuan kognitif tingkat tinggi dan literasi visual, hubungan antara 

penalaran ilmiah dan literasi visual. Variabel-veriabel penelitian tersebut 

dianalisis dengan analisis kuantitatif menggunakan korelasi product 

moment. 

 

1.7 Struktur Organisasi Disertasi 

 Struktur disertasi disusun secara sistematis dalam lima bab yang didukung 

dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab I menyajikan uraian yang 

menarasikan latar belakang penelitian dan urgensi pelaksanaan penelitian. Bab I 

meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, struktur organisasi disertasi, dan definisi operasional. Bagian-

bagian ini menjadi dasar penulisan bab-bab selanjutnya. Bab II menyajikan uraian 

dan analisis teori-teori yang menjadi dasar penelitian, kajian pustaka mengenai 

variabel-variabel penelitian baik variabel bebas maupun variabel terikat penelitian 

serta kerangka berpikir pelaksanaan penelitian. Kajian pustaka pada Bab II ini 

meliputi proses pembelajaran, metode pembelajaran, investigasi saintifik, media 

pembelajaran, media peta langit Heavens View, kajian penelitian yang relevan, 

karakteristik materi pengantar astronomi, kerangka berpikir yang mendasari 

penelitian dan pengajuan hipotesis. 

 Bab III menyajikan metode penelitian yang menjadi panduan alur 

pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

dilakukan pada proses penelitian. Metode penelitian pada Bab III ini meliputi 

paradigma penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, lokasi dan subyek 

penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, pengembangan instrumen dan 

alur penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV 

menyajikan hasil penelitian dan pembahasan setiap temuan penelitian. Hasil dan 
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pembahasan pada Bab IV meliputi deskripsi data dalam bentuk tabulasi data 

penelitian, hasil analisis data deskriptif, hasil analisis data inferensial, analisis data 

kualitatif dan pembahasannya. Pembahasan diuraikan secara mendalam 

berdasarkan hasil analisis data didukung oleh berbagai kajian literatur yang 

relevan terhadap hasil analisis data penelitian. Selain itu, hasil penelitian dibahas 

dari aspek penelitian terdahulu yang memperkokoh argumen pembahasan hasil 

penelitian.  Bab V berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Daftar pustaka 

menyajikan seluruh literatur atau rujukan yang dikutip pada disertasi. Lampiran-

lampiran menyajikan dokumen-dokumen yang dihasilkan dan digunakan selama 

pelaksanaan penelitian.  


