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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pengembangan instrumen asesmen “kontekstual” dan instrumen asesmen 

“tidak kontekstual” penguasaan konsep fisika pada mata kuliah Fisika Dasar bagi 

mahasiswa program studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia memberi 

pengalaman kepada calon guru Biologi dan guru Kimia untuk mengaitkan ilmu 

fisika dengan ilmu biologi dan ilmu fisika dengan ilmu kimia sehingga mahasiswa 

memperoleh kebermaknaan dalam menempuh mata kuliah Fisika Dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan seperangkat 

instrumen asesmen untuk mengukur penguasaan konsep fisika pada mata kuliah 

Fisika Dasar bagi mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia.  

Selanjutnya, mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, 

konstruksi asesmen penguasaan konsep fisika pada mata kuliah Fisika Dasar bagi 

mahasiswa program studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia terdiri dari 

dua versi, yaitu : versi “kontekstual” dan versi “tidak kontekstual” yang masing-

masing terdiri 20 butir. Semua butir asesmen yang dikembangkan memenuhi 

karakteristik sebagai butir asesmen yang baik, ditinjau dari daya pembeda, indeks 

kesukaran, validitas, reliabilitas, dan efektifitas butir pengecoh. 

Kedua, penguasaan konsep fisis pada mata kuliah Fisika Dasar untuk 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Pendidikan 

Kimia adalah rendah baik yang diuji menggunakan instrumen asesmen 

“kontekstual” maupun yang diuji menggunakan instrumen asesmen “tidak 

kontekstual”. Untuk mahasiswa Pendidikan Biologi, rata-rata skor penguasaan 
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konsep fisika yang diuji menggunakan instrumen asesmen “kontekstual” sebesar 

10,84 dari skor total 20, sedangkan rata-rata skor penguasaan konsep fisika yang 

diuji menggunakan instrumen asesmen “tidak kontekstual” sebesar 10,93 dari skor 

total 20. Untuk mahasiswa Pendidikan Kimia, rata-rata skor penguasaan konsep 

fisika yang diuji menggunakan instrumen asesmen “kontekstual” sebesar 10,92 

dari skor total 20, sedangkan rata-rata skor penguasaan konsep fisika yang diuji 

menggunakan instrumen asesmen “tidak kontekstual” sebesar 10,61 dari skor  

total 20. 

Ketiga, tidak ada perbedaan antara penguasaan konsep fisika yang diuji 

menggunakan instrumen asesmen “kontekstual” dan penguasaan konsep fisika 

yang diuji menggunakan instrumen asesmen “tidak kontekstual” mahasiswa 

program studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia pada mata kuliah Fisika 

Dasar. 

Keempat, terdapat korelasi antara penguasaan konsep fisika yang diuji 

menggunakan instrumen asesmen “tidak kontekstual” dan penguasaan konsep 

fisika yang diuji menggunakan instrumen asesmen “kontekstual” mahasiswa 

program studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia pada mata kuliah Fisika 

Dasar. Koefisien korelasi antara penguasaan konsep fisika yang diukur 

menggunakan instrumen asesmen “tidak kontekstual” dan penguasaan konsep 

fisika yang diukur menggunakan instrumen asesmen “kontekstual” sebesar 0,149 

bagi mahasiswa program studi Pendidikan Biologi dan sebesar 0,504 bagi 

mahasiswa Pendidikan Kimia. 

Kelima, mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia mempunyai 

tanggapan yang berbeda terhadap versi asesmen yang dikembangkan. Mahasiswa 

Pendidikan Biologi cenderung memberikan respon positif terhadap instrumen 

asesmen pemahaman konsep fisika khususnya instrumen asesmen “kontekstual” 
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meskipun mereka menyatakan bahwa soal-soal fisika yang bersifat hitungan lebih 

memudahkan untuk memperoleh kepastian atau keyakinan jawaban yang tepat 

daripada soal-soal yang bersifat penguasaan konsep. Instrumen asesmen 

“kontekstual” penguasaan konsep fisika membantu mahasiswa dalam menjelaskan 

fenomena atau pengetahuan yang dipelajari dalam biologi sehingga perlu 

diberikan dalam setiap perkuliahan Fisika Dasar (Fisika Umum). Instrumen 

asesmen “kontekstual” penguasaan konsep fisika  mengubah persepsi mahasiswa 

dari fisika yang merupakan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan biologi ke 

fisika sebagai mata kuliah yang diperlukan untuk menjelaskan pengetahuan atau 

fenomena yang dipelajari dalam biologi sehingga memotivasi mahasiswa untuk 

belajar fisika. Mahasiswa tidak setuju bahwa untuk meningkatkan penguasaan 

terhadap pengetahuan atau fenomena yang dipelajari dalam biologi tidak perlu 

belajar fisika meskipun mereka bingung dalam menggunakan persamaan 

matematis untuk menjelaskan pengetahuan atau fenomena yang dipelajari dalam 

biologi.  

Mahasiswa Pendidikan Kimia memberikan respon yang positif terhadap 

instrumen asesmen atau soal-soal fisika yang bersifat hitungan karena lebih 

memudahkan untuk memperoleh kepastian atau keyakinan jawaban yang tepat 

daripada soal-soal yang bersifat pemahaman konsep. Instrumen asesmen 

“kontekstual” penguasaan konsep fisika membantu mahasiswa dalam menjelaskan 

fenomena atau pengetahuan yang dipelajari dalam kimia sehingga perlu diberikan 

dalam setiap perkuliahan Fisika Dasar (Fisika Umum). Instrumen asesmen 

“kontekstual” penguasaan konsep fisika  mengubah persepsi mahasiswa dari fisika 

yang merupakan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan kimia ke fisika sebagai 

mata kuliah yang diperlukan untuk menjelaskan pengetahuan atau fenomena yang 

dipelajari dalam kimia sehingga memotivasi mahasiswa untuk belajar fisika. 
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Mahasiswa tidak setuju bahwa untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan atau 

fenomena yang dipelajari dalam kimia tidak perlu belajar fisika meskipun mereka 

kesulitan dalam menggunakan persamaan matematis untuk menjelaskan 

pengetahuan atau fenomena yang dipelajari dalam kimia.  

Keenam, pernyataan-pernyataan fisika lebih efektif bila dinyataan dalam 

bahasa matematika. Kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menentukan 

jawaban dipengaruhi oleh kemampuan menginterpretasikan persamaan 

matematika secara kualitatif ke konsep-konsep fisika. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Dari kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa 

implikasi hasil penelitian yang dapat dikemukakan. Pertama, quiz, ujian tengah 

semester maupun ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Dasar (Fisika 

Umum) bagi mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia lebih banyak 

bersifat hitungan. Untuk dapat lulus ujian mahasiswa berusaha menghafal rumus 

dan mencoba mengerjakan berbagai soal fisika. Cara belajar ini mengakibatkan 

mahasiswa tidak memahami konsep. Rata-rata  skor penguasaan konsep fisis yang 

rendah, tidak adanya perbedaan skor penguasaan konsep fisika yang diukur 

menggunakan instrumen asesmen “kontekstual” dan penguasaan konsep fisika 

yang diukur menggunakan instrumen asesmen “tidak kontekstual” serta korelasi 

antara skor penguasaan konsep fisika yang diukur menggunakan instrumen 

asesmen “kontekstual” dan penguasaan konsep fisika yang diukur menggunakan 

instrumen asesmen “tidak kontekstual” yang rendah khususnya untuk mahasiswa 

Pendidikan Biologi dapat diartikan mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

penguasaan konsep fisis serta menerapkan untuk menjelaskan di dalam disiplin 

ilmu yang menjadi pilihannya. Hal ini memberi implikasi perlunya untuk selalu 
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menekankan konsep fisis atau interpretasi fisis dari persamaan matematika dalam 

setiap pembelajaran Fisika Dasar serta untuk selalu member contoh gejala-gejala 

biologi atau gejala-gejala kimia yang bisa dijelaskan menggunakan konsep fisika 

tersebut. Jika mahasiswa dibiasakan untuk mengaitkan konsep fisika dengan 

gejala biologi atau gejala-gejala kimia, maka mahasiswa akan mendapatkan 

kebermaknaan dalam belajar Fisika Dasar dan mampu menjelaskan gejala-gejala 

biologi atau gejala-gejala kimia dengan menggunakan konsep fisika yang sesuai 

dengan benar.  

Kedua, agar pembelajaran Fisika Dasar memiliki kebermaknaan bagi 

mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia, strategi pembelajaran  

yang sesuai adalah pendekatan kontekstual (Contextual Teaching Learning, CTL). 

Hal ini memberi implikasi bahwa asesmen yang digunakan juga harus kontekstual 

sesuai latar belakang bidang ilmu yang menjadi pilihan mahasiswa. Dengan 

demikian pengampu mata kuliah Fisika Dasar mahasiswa Pendidikan Biologi dan 

Pendidikan Kimia harus mengetahui prinsip-prinsip pengembangan instrumen 

asesmen “kontekstual” untuk penguasaan konsep fisika. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

diajukan rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya memperbaiki instrumen 

asesmen penguasaan konsep fisika dan meningkatkan kebermaknaan mata kuliah 

Fisika Dasar bagi mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia. Pertama, 

dalam pembelajaran Fisika Dasar (Fisika Umum) bagi mahasiswa program studi 

Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia, materi pembelajaran yang berupa 

konsep-konsep fisika serta asesmen yang digunakan hendaknya disampaikan 
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secara kontekstual sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga mahasiswa benar-

benar merasakan kebermaknaan dalam belajar fisika. 

Kedua, untuk dapat mengetahui kemampuan mahasiswa Pendidikan 

Biologi dan Pendidikan Kimia, dalam penguasaan konsep fisika dan 

menerapkannya untuk menjelaskan gejala-gejala atau materi-materi yang dipe-

lajari dalam biologi atau kimia, mahasiswa perlu diberikan instrumen asesmen 

“kontekstual” penguasaan konsep fisika sesuai dengan bidang keilmuan maha-

siswa. Dengan mengetahui kesulitan mahasiswa dalam penguasaan konsep fisika 

untuk menjelaskan gejala-gejala yang dipelajari dalam biologi atau kimia, 

pengampu mata kuliah Fisika Dasar dapat merencanakan pembelajaran yang lebih 

tepat dan efektif untuk mengatasi kesulitan yang dialami mahasiswa. Pembe-

lajaran secara kontekstual akan memberi kebermaknaan mata kuliah Fisika Dasar. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan pada populasi terbatas dan jangka yang 

waktu terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sejenis dengan variasi 

populasi yang lebih luas dan untuk konsep fisika yang lainnya (misalnya: 

mekanika, optik). 

D. Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menekankan pada pengembangkan instrumen asesmen 

“kontekstual” untuk  mengukur penguasaan konsep fisika pada mata kuliah Fisika 

Dasar bagi mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia, dan sebagai 

pembanding juga dikembangkan instrumen asesmen “tidak kontekstual” untuk  

mengukur penguasaan konsep fisika pada mata kuliah Fisika Dasar bagi 

mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan Kimia. Latar belakang masalah 

dan studi pustaka menunjukkan bahwa belum ditemukan penelitian 

pengembangan instrumen asesmen “kontekstual” penguasaan konsep fisika pada 
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mata kuliah Fisika Dasar bagi mahasiswa Pendidikan Biologi dan Pendidikan 

Kimia.  

Hestenes et al. (1992) mengembangkan tes yang berkaitan dengan gaya 

yang terkenal dengan Force Concept Inventory (FCI). Subyek dari tes ini adalah 

siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa universitas. Yeo & Zadnik (2001) 

mengembangkan tes berbentuk pilihan ganda untuk menguji penguasaan konsep 

termal siswa level 10 sampai 13 pada Sembilan institusi yang berbeda di Western 

Australia. Singh & Rosengrant (2003) mengembangkan tes pilihan ganda untuk 

mengukur penguasaan konsep energi dan momentum siswa pada level Fisika 

Dasar.  

Engelhardt & Beichner (2004) mengembangkan the Determining and 

Interpreting Resistive Electric Circuit  Concept (DIRECT). Tes pilihan ganda ini 

untuk mengases penguasaan siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa tentang 

konsep listrik pada rangkaian listrik arus searah. Robert et al. (2006) meneliti 

penguasaan konsep gravitasi bagi mahasiswa pada  dua kelas Fisika Dasar, yaitu 

kelas fundamental yang ditempati mahasiswa yang tidak mendapat mata pelajaran 

fisika ketika di sekolah menengah atas dan kelas regular yang ditempati 

mahasiswa yang mempunyai latar belakang fisika.  

Mualem & Eylon (2007) melaksanakan penelitian menggunakan FCI pada 

siswa-siswa fisika sekolah menengah atas dan mahasiswa perguruan tinggi 

jurusan fisika. Walsh et al. (2007) meneliti pendekatan siswa dalam pemecahan 

masalah fisika menggunakan pendekatan fenomenografi. Werdhiana (2010) 

mengembangkan tes untuk mengukur tes pemahaman konsep listrik dinamis siswa 

sekolah menengah atas. Tes dikembangkan dalam dua versi, yaitu tes yang 

berbentuk hitungan dan tes pemahaman konsep fisika yang tidak memerlukan 

perhitungan untuk menjawabnya.  
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Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa 

penelitian tersebut tidak berkaitan atau “tidak kontekstual” dengan bidang studi 

biologi dan bidang studi kimia, sehingga pengembangan instrumen asesmen 

“kontekstual” memberi wawasan baru cara mengukur penguasaan konsep fisika 

yang sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi pilihan mahasiswa. Hal ini 

merupakan keunggulan dan originalitas dari penelitian ini.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara 

penguasaan konsep fisika  mahasiswa program studi Pendidikan Biologi dan 

Pendidikan Kimia pada mata kuliah Fisika Dasar yang diuji menggunakan 

instrumen asesmen “kontekstual” dan instrumen asesmen “tidak kontekstual”. 

Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen asesmen “kontekstual” tidak efektif 

untuk mengukur penguasaan konsep fisika pada mata kuliah Fisika Dasar. Hal ini 

disebabkan pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar yang lebih berorientasi ke 

matematis dan tidak kontekstual menyebabkan peserta didik terbiasa mengerjakan 

soal-soal hitungan tanpa ada penjelasan arti fisis dari hasil perhitungan tersebut. 

Soal-soal yang diberikan jarang dikaitkan (tidak kontekstual) dengan bidang ilmu 

yang menjadi pilihan mahasiswa, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan untuk 

menginterpretasikan arti fisis dari persamaan matematika yang digunakan sebagai 

alat bantu untuk menjelaskan gejala-gejala fisika yang berkaitan dengan bidang 

ilmu yang menjadi pilihan mahasiswa. Pembelajaran yang berorientasi matematis 

dan tidak kontekstual juga menyebabkan skor rata-rata penguasaan konsep fisika 

yang diukur menggunakan instrumen asesmen versi “kontekstual” dan versi “tidak 

kontekstual” adalah rendah. Hal ini merupakan keterbatasan penelitian ini. 
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Keterbatasan lain, analisis butir dalam penelitian ini menggunakan teori 

klasik yang parameter-parameternya bergantung pada sampel, sehingga jika 

diujikan pada sampel yang berbeda karakteristiknya tidak akan memberikan hasil 

yang sama. Dengan kata lain asesmen yang dikembangkan ini hanya berlaku pada 

sampel yang serupa dengan sampel penelitian. 

 


