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Abstrak 

 

Nanomaterial berkembang sangat pesat saat ini karena ia memiliki keunggulan seperti ukuran yang lebih 

ringkas, kekuatan dan keuletan yang dapat diandalkan, serta lebih reaktif. Salah satu metoda yang digunakan 

untuk pembuatan nanoserat adalah teknik pemintalan elektrik (electrospinning). Dengan teknik ini, nanoserat 

yang dihasilkan memiliki diameter yang sangat kecil hingga beberapa puluh nanometer dan penampilan 

mekanik yang menarik serta struktur pori dan permukaan yang dapat dikontrol. Pembuatan nanoserat dengan 

pemintalan elektrik dipengaruhi oleh parameter-parameter larutan, parameter-parameter proses dan parameter-

parameter lingkungan. Beberapa nanoserat telah dibuat seperti nanoserat ITO (Indium Tin Oxide), nanoserat 

fosfor yttrium aluminum garnet yang didadah cerium (YAG:Ce3+; Y3−xAl5O12:Cex
3+), nanoserat zirkonium 

oksida yang didadah europium (ZrO2:Eu3+), dan nanoserat fosfor BCNO.  

Kata kunci:  nanoteknologi, pemintalan elektrik, nanoserat. 

 

 

SENSOR BERBASIS MIKROKANTILEVER: SENSITIVITAS DAN MEKANISME KINERJA 
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Abstrak 

 

Mikrokantilever selama ini telah ramai diteliti oleh banyak ilmuwan karena mempunyai potensi diaplikasikan 

sebagai sensor dengan sensitivitas tinggi. Makalah ini memaparkan desain mikrokantilever dan analisanya untuk 

dapat mendeteksi massa obyek yang menempel pada permukaan mikrokantilever. Tiga bentuk desain 

mikrokantilever (bentuk I, T dan V) dibandingkan, yang hasilnya bentuk V memiliki sensitivitas sensor 

tertinggi, diikuti oleh bentuk T dan kemudian bentuk I. Dipaparkan juga rangkaian deteksi pada sensor 

mikrokantilever piezoresistif yang berbasis jembatan Wheatstone. Hubungan antara massa obyek, perubahan 

piezoresistansi dan tegangan output dianalisa sehingga dapat dilakukan prediksi hasil terhadap besar massa 

obyek. Model matematika berbasis sistem pegas-peredam juga dibahas guna menerangkan mekanisme kinerja 

sensor. 

Kata kunci: Mikrokantilever, sensor, sensitivitas, mekanisme kinerja, jembatan Wheatstone. 

 

 

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN 
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Abstrak 

 

Pembelajaran fisika tidak luput dari pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai 

penelitian yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ini menunjukkan meningkatnya hasil 

pembelajaran yang signifikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini akan optimal dalam 

pembelajaran fisika, apabila guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pengguna produk 

teknologi ini. Dalam pembelajaran fisika, guru dapat memadukan penggunaan laboratorium nyata dengan 

laboratorium maya (virtual) sehingga hasil belajar siswa menjadi maksimal. 

Kata kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembelajaran Fisika 
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Abstrak 

Common reflection surface (CRS) stack merupakan metode baru  yang proses stackingnya tidak membutuhkan 

model kecepatan seperti halnya metode konvensional, melainkan bergantung kepada tiga atribut gelombang 

yang menjelaskan respon refleksi kinematik medium. Tujuan dari metode CRS yaitu mendapatkan penampang 

stack dan melakukan analisis komparatif pada penampang tersebut. Proses pemilihan hasil stacking yang 

optimal  pada metode CRS dilakukan analisa secara kualitatif. berdasarkan analisis tersebut tampak bahwa 

penampang stack hasil proses CRS memiliki ketajaman dan  kemenerusan reflektor yang lebih baik serta 

terdapat artefak yang lebih sedikit daripada penampang stack hasil proses konvensional. Dan dari hasil yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode CRS mampu menghasilkan penampang dengan ketajaman dan 

kemenerusan refleketor yang tinggi dari pada metode konvensional. Hal ini karene metode CRS dalam proses 

stackingnya menggunakan banyak data dari pada metode konvensional 

Kata kunci: seismik, CRS, stack, reflector 
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Abstrak 

Penelitian ini menyajikan desain konseptual dari Reaktor Cepat Berpendingin Gas yang berukuran kecil dan 

berumur panjang. Reaktor ini memiliki kelebihan yaitu hanya memerlukan Uranium Alam dalam siklus bahan 

bakarnya, tanpa perlu proses pengayaan sehingga berpengaruh pada nilai ekonomis. Tahap awal desain adalah 

menentukan bentuk geometri teras, nilai fraksi volume dan fraksi massa bahan bakar, struktur cladding dan 

pendingin untuk menghitung parameter reaktivitas, burn-up, distribusi daya serta perubahan densitas nuklida 

U238 dan Pu239. Perhitungan dilakukan menggunakan kode program SRAC-CITATION. Kode SRAC dengan 

data nuklida JENDL-3.2 menghasilkan nilai makroskopik cross section untuk delapan grup energi. Penyelesaian 

numerik persamaan difusi multigrup untuk geometri teras 2-D R-Z dilakukan dengan kode CITATION. Hasil 

studi menunjukkan bahwa dengan skema Modified CANDLE , total daya termal keluaran adalah 500 MWth. 

Reaktor  dapat beroperasi selama 100 tahun, dengan satu siklus bahan bakar 10 tahun. Investigasi lebih lanjut 

dilakukan dengan membandingkan dua buah desain reaktor berukuran sama namun menggunakan Uranium 

alam dengan fraksi bahan bakar yang berbeda yaitu 55% dengan 60%. 

Kata kunci: Reaktor, Uranium, Modified CANDLE, burn-up 
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Abstrak 

Telah dikerjakan perhitungan neutronik pada disain konsep reaktor PLTN jenis GFR 333 MWt berbasis bahan 

bakar uranium alam. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan PIJ dan CITATION pada kode SRAC. Basis 

bahan bakar yang digunakan adalah Uranium Alam, dengan pendingin Helium, dan SS316 sebagai cladding 

serta reflektornya B4C. Teras yang digunakan berupa silinder R-Z dengan jejari radial 100 cm dan tinggi aksial 

270 cm serta tebal reflektor 100 cm. Dari hasil perhitungan diperoleh faktor multiplikasi effektif k-eff = 1.001 

pada tahun kedua burnup dan terus meningkat hingga 1.012 pada burnup tahun kesepuluh, jadi reaktor tetap 

dalam keadaan kritis selama sepuluh tahun tanpa pengisian ulang bahan bakar. 

Kata kunci: GFR, Uranium Alam. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini mengkaji aplikasi model HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning) untuk mengestimasi 

debit aliran permukaan berbasis satelit, sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim terhadap sumber daya 

air di derah aliran sungai (DAS) Musi Sumatra Selatan. Input data digunakan adalah curah hujan bulanan rata-

rata satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission, 3B43 dengan resolusi 27,5 km), Evapotranspirasi 

potensial rata-rata dari MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer level-3 MOD-16 resolusi 1 

km)  tahun 2001 hingga 2010. Dengan menggunakan konsep model HBV diperoleh output data yakni 

Evapotranspirasi aktual, soil moisture, groundwater recharge, dengan kapasitas lapang maksimum akan mengisi 

storage upper zone dan storage lower zone hingga ke perkolasi maksimum. Hasil menunjukkan bahwa curah 

hujan bulanan berpengaruh secara signifikan terhadap debit aliran permukaan. Untuk mendapatkan nilai debit 

permukaan yang optimal dilakukan kalibrasi sesuai dengan parameter yang berlaku untuk DAS dan diperoleh 

debit estimasi (Q) aliran. Dari kondisi iklim DAS Musi yang diwakili sub das Lematang adanya tren kenaikan 

dan hubungan antara  curah hujan dan debit aliran terlihat jelas adanya kesamaan pola dengan koefisien korelasi 

0.62. Dari hasil dapat dianalisa bahwa debit aliran permukaan model HBV dengan debit aliran permukaan insitu 

di sub das masing-masing mempunyai regulasi yang sama. Penggunaan model HBV masih perlu ditindaklanjuti 

mengingat masih banyak DAS lain yang memiliki keragaman pola curah hujan dan debit yang berbeda-beda 

 

Kata kunci: DAS Musi, iklim, Satelit 
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Abstrak 

 

Keberadaan mineral magnetik pada Guano dari Goa Rantai dan Goa Solek yang ada di Kabupaten Limapuluh 

Kota, Sumatera Barat sudah diketahui dengan cara menyelidiki nilai suseptibilitas magnetik dari Guano 

menggunakan Bartington magnetic susceptibilitymeter. Goa ini dihuni oleh sebahagian besar kelelawar. 

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme keberadaan mineral magnetik yang ada dalam goa 

tersebut. Untuk mengetahui keberadaan mineral magnetik khususnya mineral Magnetit (Fe3O4) dalam guano 

digunakan metode kemagnetan batuan yang didapatkan dari kurva saturasi isothermal remanent magnetism 

(IRM), sedangkan untuk mengkonfirmasi mineral magnetik yang ada dalam guano digunakan metode kimia. 

Penyelidikan terhadap keberadaan logam Fe dilakukan dengan Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS). 

Struktur mineral yang terkandung dalam Guano ditentukan dengan menggunakan X-ray Diffraction (XRD), 

sedangkan bentuk dari mineral magnetik ditentukan dengan Scanning electron Microscopy (SEM). Dari hasil 

pengukuran tersebut diketahui bahwa di permukaan Guano goa kelelawar di Sumatera Barat ditemukan jenis 

mineral Magnetit (Fe3O4). Hasil ini mengindikasikan bahwa pada saat sekarang, keberadaan mineral magnetik 

telah terjadi transportasi mineral magnetik dari lingkungan ke dalam Goa.  

 

Key-words: Guano, suseptibilitas magnetik, Magnetit (Fe3O4), transportasi, mineral magnetik. 
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Abstrak 

 

Parameter temperatur dan kelembapan campuran telah diperoleh dan dihitung berdasarkan pengamatan dengan 

teknik GPS Radio Occultation (GPSRO) dari satelit SACC, COSMIC, GRACE-A, Metop-A, dan TerraSAR-X. 

Data radiosonde (dari University of Wyoming) digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi data GPSRO 

pada kejadian okultasi yang terdekat dari stasiun peluncuran radiosonde di daerah sekitar ekuator (Padang, 

Jakarta, Kupang, Manado, dan Changi – Singapura). Secara umum, hasil pengukuran GPSRO memiliki nilai 

bias yang cukup baik (mendekati nol) terhadap data radiosonde. Satelit SACC pada ketinggian 900-100hPa 

dalam radius ± 800 km memiliki nilai bias sebesar ~4,5% untuk temperatur, namun  kelembapan campuran 

biasnya mencapai ~35%. Satelit COSMIC dengan radius yang bervariasi dari 157-450 km dan rentang waktu 3-

8 jam memiliki nilai bias yang lebih baik, yaitu 4,2% dan 4,9% berturut-urut untuk temperatur dan kelembapan 

campuran pada ketinggian 1000-100 hPa. Persentase hasil pembandingan data temperatur dari ketiga satelit 

lainnya (GRACE, Metop-A, dan Terrasar-X) memiliki rata-rata bias sebesar 3,9%, dan 11% untuk data 

kelembapan campuran. Nilai bias yang besar pada kelembapan campuran dipengaruhi oleh perbedaan data 

GPSRO dan radiosonde di dekat permukaan. Perbedaan waktu (time lag) kejadian okultasi dengan waktu 

peluncuran radiosonde, dan kondisi atmosfer lokal merupakan penyebab hal tersebut. Dari penelitian ini terlihat 

bahwa satelit COSMIC memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan 4 satelit lainnya dengan 

kemampuan okultasinya yang dapat mencapai mendekati permukaan. 

Kata kunci: SACC, COSMIC, GRACE-A, Metop-A, TerraSAR-X, radiosonde. 

 

LUMINOSITAS BINTANG BEROTASI PADA KEADAAN KRITIS 

 

Iwan Setiawan 
 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu, Email: iwanphysics@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Konfigurasi kesetimbangan mekanis pada bintang-bintang berotasi ditelaah melalui model Roche. Pada kajian 

ini bintang diperlakukan sebagai benda tegar, sedangkan geometrinya ditentukan berdasarkan  persamaan 

equipotensial. Kedaan kritis suatu bintang ditentukan berdasarkan ketiadaan gaya gravitasi total yang 

mengimbangi tekanan termodinamis. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, percepatan gravitasi efektifnya 

lenyap atau batas Eddington-nya terlampui. Batas Eddington yang terlampaui akan mempengaruhi luminositas 

bintang. 

Kata kunci: rotasi bintang, keadaan kritis, luminositas 
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Abstrak 

 

Telah dikembangkan model perhitungan kapasitansi untuk memprediksi nilai kapasitansi individu sel 

Aspergillus niger. Model ini dikembangkan dengan mengasumsikan sel terdistribusi secara homogen di dalam 

mediumnya dan sel-sel tersebut tersusun secara parallel dan/atau seri dengan sel-sel lainnya. Data perhitungan 

mengacu pada data hasil percobaan yang dilakukan di laboratorium untuk menghitung nilai kapasitansi suspensi 

sel dan sel pada kertas saring. Nilai  kapasitansi individu sel Aspergillus niger yang diprediksi sebesar 2,78 pF, 

sementara hasil pengukuran adalah 2,75 pF. Keduanya dapat dianggap mendekati. 

Kata kunci : Aspergillus niger, kapasitansi, model perhitungan, seri dan parallel 
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Abstrak 

 

Telah dilakukan studi literatur untuk mengetahui bagaimana pola orbit sebuah partikel yang berada di bawah 

pengaruh gaya sentral tipe Yukawa. Dengan menggunakan gaya sentral gravitasi sebagai pembanding, maka 

diperoleh beberapa pola orbit partikel di bawah pengaruh gaya sentral tipe Yukawa yang bergerak secara klasik 

dan relativistik . Pola orbit yang dihasilkan bervariasi yang bergantung pada eksentrisitas Yukawa klasik eYk dan 

eksentrisitas Yukawa relativistik eYr. 

Kata kunci: eksentrisitas, Yukawa. 
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Abstrak 

 

Perkembangan teknologi pembuatan dan pemanfaatan film polimer akhir-akhir ini semakin pesat, khususnya 

polimer Polyvinyldene Fluoride (PVDF). Polimer PVDF mempunyai tiga bentuk struktur molekul padat yaitu 

fasa , fasa  dan fasa  . Polimer PVDF yang ada umumnya dominan mempunyai fasa . Polimer merupakan 

salah satu material yang dapat menghasilkan sifat piezoelektrik dan polimer yang menghasilkan sifat 

piezoelektrik paling besar adalah poly vinylidene fluoride (PVDF).  Beberapa metode pembuatan film PVDF 

telah dilakukan seperti annealing, spin coating dan evaporasi. Telah dilakukan pembuatan film PVDF dengan 

Roll Hot Press, selanjutnya sampel yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan XRD, IR dan I-V meter. Fraksi 

 maksimum diperoleh sebesar 71,60% untuk film dengan ketebalan 13m pada temperatur 160 oC. Hasil dari 

penelitian  yang dilakukan telah diperoleh film PVDF yang baik ditandai dengan  semakin meningkatnya fraksi 

 dari sampel. Meningkatnya fraksi  ini disebablkan adanya peerlakuan mekanik pada proses pabrikasi. Dalam 

paper ini akan dipaparkan proses pabrikasi dan karakterisasi film PVDF serta analisis parameter-parameter fisis 

yang  menyebabkan meningkatnya fraksi  tersebut. 

Kata kunci: Film PVDF, Fraksi , Piezoelektrik, Roll Hot Press, Struktur PVDF 

 

PEMODELAN DINAMIKA ARUS DAN GELOMBANG LAUT DI SEPANJANG PANTAI SELATAN 

KEPULAUAN INDONESIA DAN APLIKASINYA DI BIDANG PERIKANAN  

 

Iskhaq Iskandar dan Pradanto Poerwono 
Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, E-mail: iskhaq@mipa.unsri.ac.id 

 

Abstrak 

 

Dinamika arus dan gelombang di perairan Selatan Jawa dan Barat Sumatra dianalisa dengan menggunakan data 

observasi dan hasil simulasi numerik. Dalam skala waktu intra-musim (20-90 hari), hasil analisa menunjukkan 

bahwa variasi arus dan gelombang di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh angin baik di sepanjang ekuator 

Samudera Hindia maupun di sepanjang pantai Sumatra dan Jawa. Variasi angin dalam skala waktu yang lebih 

panjang (antar tahun) terkait dengan fenomenan Indian Ocean Dipole (IOD) dan ENSO, selain menyebabkan 

variasi yang sangat signifikan terhadap parameter fisis oseanografi juga menimbulkan efek yang sangat 

signifikan terhadap parameter biologi laut. Hasil pengolahan citra satelit Sea-viewing Wide Field-of-view 

Sensor (SeaWiFS) menunjukkan pada saat IOD positif dan/atau El Niño, terjadi bloom klorofil-a di sepanjang 

pantai Selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Hasil pengolahan citra satelit ini juga menunjukkan adanya potensi 

keterkaitan antara bloom klorofil-a dengan Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) yang melalui Selat Lombok dan 

Selat Ombai. Namun karena terbatasnya data observasi, fenomena ini belum dapat diungkapkan secara detail. 

Untuk itu dibutuhkan model numerik yang meng-kopel parameter fisis dan biologi laut untuk mengungkap 

fenomena ini. 
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Abstrak 

 

Suatu atrazin yang diimprint dalam polimer MIP (Molecularly Imprinted Polymer) telah dipersiapkan untuk 

dapat diaplikasikan menjadi suatu biosensor.  Dalam pembuatan polimer MIP, pembuangan template dari 

polimer dilakukan untuk menghasilkan rongga yang berfungsi mengenal molekul dengan ukuran, struktur serta 

sifat-sifat fisika kimia yang serupa dengan sifat template yang digunakan.  Dalam penelitian ini, konsentrasi 

polimer diubah-ubah untuk melihat pengaruh jumlah ikatan yang terbentuk jika target diberikan terhadapnya.  

Hasil menunjukkan bahwa ikatan yang terjadi antara atrazin terhadap polimer MIP ini akan semakin besar 

dengan semakin tingginya jumlah konsentrasi polimer yang dipersiapkan.  Di sini juga akan disampaikan 

bagaimana ikatan yang terjadi pada polimer NIP (Non Imprinted Polymer) sebagai kontrol dari eksperimen ini. 

Kata kunci: MIP, Atrazin 

 

 

PENGARUH NANOPARTIKEL TITANIUM DIOKSIDA (TIO2) YANG DISINTESIS 

MENGGUNAKAN  METODA SIMPLE HEATING TERHADAP KANDUNGAN BESI (FE)  

DAN TEMBAGA (CU) DI DALAM AIR RAWA  
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Abstrak 

 

Titanium dioksida (TiO2) ukuran bulk telah berhasil diaplikasikan sebagai fotokatalisis untuk mendekomposisi 

polutan organik air rawa. Terjadi penurunan kandungan Fe dan Cu dalam air rawa ketika diberi TiO2 bulk 

dengan konsentrasi 0,1 g dan dijemur selama 3 jam. Kandungan Fe menurun dari  2,67 mg/l menjadi 0,21 mg/l, 

sedangkan kandungan Cu menurun menjadi  0,1 mg/l dari 0,24 mg/l. Dari hasil ini terlihat bahwa TiO2 sangat 

potensial untuk menurunkan kandungan logam-logam berbahaya dalam air rawa. Keunggulan ini akan 

bertambah jika TiO2 bulk dibuat dalam ukuran nano. Permukaan nanopartikel TiO2 yang lebih luas 

dibandingkan dengan TiO2 bulk akan menyebabkan partikel TiO2 menjadi sangat transparan sehingga  

meningkatkan sifat fotokatalisisnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini kami mensintesis nanopartikel TiO2 

menggunakan metode simple heating. Sintesis nanopartikel TiO2 dilakukan dengan mengoptimasi jumlah 

polietilen glikol (PEG 200) dan temperatur annealing. Optimasi PEG 200 dilakukan dengan memvariasikan 

jumlah PEG 200 masing-masing sebesar 6 ml, 12 ml, dan 18 ml. Sedangkan optimasi temperatur annealing 

dilakukan pada temperatur 600oC, 650oC, dan 700oC. Dari pola XRD dan foto SEM diperoleh ukuran butir 

terkecil nanopartikel TiO2 adalah sebesar 29 nm yang disintesa dengan jumlah PEG sebanyak 12 ml dan 

temperatur annealing sebesar 600oC. Nanopartikel TiO2 yang telah disintesis kemudian digunakan untuk 

mendekomposisi logam-logam Fe dan Cu di dalam air rawa. Dari hasil aplikasi nanopartikel TiO2 pada air rawa 

ini diperoleh kandungan Fe menurun dari 0,21 mg/l menjadi  0,15 mg/l, dan kandungan Cu menurun dari 0,1 

mg/l menjadi 0,013 mg/l.   

Kata Kunci : Air Rawa, Cu, Fe, fotokatalisis, nanopartikel TiO2, simple heating 
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PENGUKURAN KELUARAN PESAWAT SINAR-X UNTUK  ESTIMASI DOSIS RADIASI PASIEN 

PADA PEMERIKSAAN THORAX, ABDOMEN DAN SKULL  
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Abstrak 

 

Telah dilakukan pengukuran keluaran pesawat sinar-X untuk estimasi dosis radiasi pasien pada pemeriksaan 

thorax, abdomen dan skull. Parameter yang diukur (1) Pengukuran akurasi tegangan tabung, (2) Pengukuran 

akurasi waktu eksposi, (3) Linieritas keluaran atau laju dosis radiasi, (4) Stabilitas tegangan tabung, waktu 

eksposi dan keluaran radiasi, (5) kualitas berkas sinar-X. Penelitian menggunakan pesawat sinar-X konvensional 

merek Toshiba unit model DRX-1824B, dan detektor xi unfors set. Hasil penelitian menunjukan (1) pesawat 

sinar-X konvensional merek Toshiba unit model DRX-1824B berada dalam kondisi yang baik, (2) nilai rata-rata 

estimasi dosis pasien pada pemeriksaan thorax, abdomen dan skull tidak melebihi nilai batas dosis yang 

diperbolehkan oleh BAPETEN. 

Kata kunci: abdomen, dosis radiasi, pesawat sinar-X konvensional, skull, thorax 

 

PREDIKSI LAJU EVAPORASI/PRESIPITASI GLOBAL  

BERDASARKAN MODEL KIEHL-TRENBERTH 
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Abstrak 

 

Model Kiehl-Trenberth (Model KT) merupakan satu dari sekian banyak contoh Model Kesetimbangan Energi 

(Energy Balance Model = EBM), yang membahas tentang fenomena pemanasan global (global warming) 

melalui mekanisme transfer energi termal antara atmosfer dan permukaan bumi berdasarkan pada pengaruh 

perubahan kosentatrasi gas CO2 di udara. Dengan menguraikan lebih lanjut parameter terkait dengan fluks panas 

konvektifnya, model ini dikembangkan guna mengungkap hubungan antara suhu permukaan dengan laju 

presipitasi pada lingkup global. Perhitungan simulasi dengan  menggunakan data kosentatrasi gas CO2 di 

atmosfer antara tahun 1989-2010 dari NOAA, menghasilkan kesimpulan tentang terjadinya kenaikan laju 

evaporasi/presipitasi global yang nilainya dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan dari persamaan 

Clausius-Clapeyron dan hasil kajian yang sama dari berbagai literatur. 

Kata kunci: Model Kesetimbangan Energi, Suhu Permukaan Global, Laju Evaporasi/Presipitasi  Global. 

 

PRINSIP KERJA REM DISC BRAKE DAN PERAWATANNYA 
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Abstrak 

 

Memasuki era globalisasi inovasi di bidang otomotif saat ini semakin memanjakan pemakai, dan terobosan 

teknologi terbaru harus memenuhi tuntunan konsumen yang lebih mudah, aman dan nyaman. Kepuasan 

konsumen akan tercapai dari segi artistic kendaraan baik eksteterior maupun interior yang bagus dan beberapa 

peralatan tambahan yang memudahkan pemakai. Selain itu juga mesin memiliki performance yang tinggi, serta 

perangkat keamananan dan kenyamanan lengkap yang berfungsi optimal. Suatu kendaraan dapat dikatakan baik 

apabila bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara. Semua jenis kendaraan baik roda dua maupun 

roda empat dilengkapi dengan berbagai sistem, salah satu dari sistem itu adalah sistem pengereman. Rem 

berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan laju kendaraan. Kendaraan tidak dapat berhenti 

apabila pengereman hanya dilakukan dengan pengereman mesin, kelemahan ini harus dikurangi agar dapat 

menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Kerja rem disebabkan adanya gaya gesek pad rem 

melawan sistem gerak putar piringan (disc). 
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SIFAT MAGNETIK LAPISAN TIPIS MATERIAL SENSOR GIANT MAGNETORESISTANCE 
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Abstrak 

Meningkatnya kebutuhan akan otomatisasi, keamanan dan kenyamanan di masa depan, menuntut 

pengembangan sensor semakin intensif dilakukan. Salah satu sensor yang potensial dikembangkan saat ini 

adalah sensor magnetik berbasis material giant magnetoresistance (GMR). Penelitian mengenai sensor magnetik 

berbasis GMR ini didasarkan pada prinsip hamburan elektron yang mengakibatkan adanya perubahan resistansi 

pada suatu konduktor bila diberi medan magnet luar. Efek GMR adalah efek perubahan resistansi logam atau 

divais yang sangat besar ketika berada dalam medan magnet yang diamati dalam struktur nano magnetik. 

Material GMR menjanjikan untuk diterapkan dalam bidang teknologi penting, seperti perekam magnetik, 

memori dan sensor medan magnet lemah. Salah satu struktur GMR yang banyak digunakan dalam aplikasi ini 

adalah spin valve GMR. Telah ditumbuhkan lapisan tipis spin valve GMR FeMn/NiCoFe/Cu/NiCoFe dengan 

metode opposed target magnetron sputtering (OTMS) di atas substrat silikon. Lapisan tipis spin valve tersebut 

dikarakterisasi sifat magnetiknya dengan vibrating sample magnetometer (VSM) dan pengukuran rasio 

magnetoresistansi. Lapisan tipis GMR spin valve yang telah ditumbuhkan ini memiliki sifat magnetik lunak 

dengan medan koersif yang rendah dan medan saturasi yang besar. Paper ini memaparkan sifat magnetik dari 

lapisan tipis spin valve GMR FeMn/NiCoFe/Cu/NiCoFe. 

Kata kunci: feromagnetik, giant magnetoresistance (GMR), sensor magnetik, spin valve, sputtering. 

 

SISTEM MONITORING PENGUKURAN KETINGGIAN AIR SUNGAI  

DENGAN SENSOR ULTRASONIC SRF04 DAN LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS) 
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1
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2
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Abstrak 

Pemantauan ketinggian air sungai selama ini dilakukan secara manual oleh petugas pemantau di lapangan. Cara 

ini memiliki kelemahan-kelemahan seperti kesalahan pencatatan, pengambilan data tidak secara realtime, 

kurangnya kedisiplinan petugas atau operator di lapangan, sarana penyimpanan data, dan lambatnya 

penyampaian informasi. Penelitian ini mengaplikasikan sistem monitoring pengukuran ketinggian air sungai 

yang memanfaatkan teknologi informasi SMS sebagai media pengiriman informasi yang berisi data ketinggian 

air, debit, dan status ketinggian. Sistem yang dibuat terdiri dari sensor ultrasonic, mikrokontroler, memori 

eksternal, real-time clock, dan perangkat komunikasi. Data ketinggian air beserta waktu nyata disimpan dalam 

memori eksternal untuk keperluan pelaporan. 

Kata Kunci: SMS, Mikrokontroler, Sensor Ultrasonic, Ketinggian air. 

 

STUDI AWAL PENGARUH JUMLAH SUDU TERHADAP DAYA KELUARAN TURBIN ANGIN 

TIPE HORIZONTAL BERDIAMETER 1,6 METER SEBAGAI SUMBER PENYEDIA LISTRIK PADA 

PROYEK RUMAH DC DI FMIPA UNJ 
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, Hadi N 
3)
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Abstrak 

Dengan bantuan turbin angin, energi angin dikonversikan menjadi energi listrik. Pada umumnya turbin angin 

menggunakan 3 sudu, merupakan salah satu sumber penyedia arus listrik. Pengaruh jumlah sudu terhadap daya 

keluaran yang dihasilkan oleh turbin angin tipe horizontal berdiameter 1,6 meter pada proyek rumah DC. 

Perbandingan nilai efisiensi energi listrik yang dihasilkan dari dua turbin angin identik dengan variasi jumlah 

sudu yang berbeda.  

Kata Kunci: Turbin angin, Rumah DC, Efisiensi 
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UJI KELAYAKAN MODEL KIEHL–TRENBERTH TERHADAP  

DATA SUHU PERMUKAAN GLOBAL 1980 - 2000 
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Abstrak 

Model Kiehl–Trenberth (Model KT) adalah satu dari banyak model kesetimbangan energi (Energy Balance 

Model = EBM) guna memahami dinamika iklim global berdasarkan atas interaksi energi termal dari dua 

komponen sistem atmosfer dan permukaan bumi. Uji kelayakan Model KT terhadap data suhu permukaan dari 

NASA dan NOAA tahun 1980-2000 ini menghasilkan hubungan yang kuat jika dilihat dari korelasi Pearson, 

masing-masing dengan dengan rI = 0,627 [hubungan KT dengan NASA] dan rII = 0,749 [hubungan KT dengan 

NOAA], artinya nilai r hitung  lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel = 0,549 pada tingkat signifikansi 

0,01 atau 99% untuk jumlah data [n] 21 buah dan Degree of Freedom dengan Two-Tailed Test dengan df = n-2 

di df = 19. Uji validitas yang diperkuat dengan uji tabel nilai kritis sudah cukup membuktikan bahwa Model KT 

layak digunakan dalam telaah iklim, terutama terkait dengan perubahan data suhu permukaan global. 

Kata kunci: Model Kesetimbangan Energi, suhu permukaan global, korelasi Pearson. 

 

MIXING HEIGHT DETERMINATION USING NEUTRAL NETWORK 

 

Octavianus C. Satya
*
, Iain Reid and Robert Vincent 

1Physics Department, Sriwijaya University, Indonesia; 2Physics Department,  University of Adelaide, Australia 
3Physics Department,  University of Adelaide, Australia; * Email: octavianus.satya@gmail.com 

 

Abstrak 

The heights of the atmospheric boundary layer (ABL) at the day time over Darwin during Winter 2006 were 

observed routinely by VHF radar. The data were selected to the cases with the strong temperature inversion. 

Neural network approaches using back propagation algorithms and Radial Basis Function Networks were 

proposed to determine the height of ABL from radar data. The results were compared to Angevine and Coulter 

techniques. 

Keyword: Mixing height, atmospheric boundary layer, neural network, back propagation, radial basis function 

network 

 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN AKTIF DENGAN TEKNIK KUIS TIM  

PADA MATA PELAJARAN FISIKA DI SMKN 1 BUKITTINGGI 
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Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, Jln. Hamka Air Tawar Padang; usmeldy@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

Hasil survei awal menunjukkan bahwa guru fisika di SMK Negeri 1 Bukittinggi masih dominan menggunakan 

metode pembelajaran berpusat pada guru (konvensional), sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Hasil belajar fisika siswa rendah. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan menerapkan pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan hasil 

belajar  fisika siswa dengan metode pembelajaran aktif dengan teknik kuis tim dan metode pembelajaran 

konvensional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen kuasi. Subyek penelitian 

adalah siswa kelas X Program Keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMKN 1 Bukittinggi. Instrumen 

pengumpulan data berupa tes hasil belajar dan angket tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Instrumen telah diuji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda setiap 

item tes. Data dianalisis dengan menggunakan ujia gain dan uji t, setelah dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen termasuk 

kategori sedang. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa yang menerapkan pembelajaran aktif teknik kuis 

tim dengan pembelajaran konvensional. Hasil belajar fisika siswa yang menerapkan pembelajaran aktif teknik 

kuis tim lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional. Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

termasuk kategori baik. Diharapkan pada guru fisika di SMK untuk dapat menerapkan pembelajaran aktif 

dengan teknik kuis tim untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Kata kunci: pembelajaran aktif, teknik kuis tim, hasil belajar siswa 
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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus yang bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan Aktivitas belajar dan Hasil belajar mahamahasiswa pada matakuliah Fisika Dasar II 

konsep listrik dinamis. Subjek penelitian ini adalah mahamahasiswa P.Fisika FKIP UNIB semester 2 TA Genap 

2010/2011 yang berjumlah 31 orang. Data yang diperoleh dari tes dan lembar observasi dianalisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aktivitas belajar mahamahasiswa 

pada siklus I memperoleh skor 26 dengan kriteria aktif, siklus II memperoleh skor 29 dengan kriteria aktif, dan 

siklus III memperoleh skor 30 dengan kriteria aktif. Hasil belajar pemahaman konsep pada siklus I diperoleh  

ketuntasan belajar sebesar 74,19% (Belum Tuntas); siklus II diperoleh ketuntasan belajar 77,42% (Belum 

tuntas); siklus III diperoleh ketuntasan belajar 100% (Tuntas). Jadi, Implementsi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Berbantuan Simulasi PhET dapat Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar 

mahamahasiswa pada matakuliah fisika dasar II konsep listrik dinamis. 

 

Kata kunci: Kooperatif Tipe STAD, Simulasi PhET, Hasil Belajar , Aktivitas Belajar. 

 

 

 

PEMBELAJARAN KONSEP PEMANTULAN CAHAYA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KETERAMPILAN  

BERPIKIR KRITIS SISWA 

 

Lukman Hakim 
Dosen Pendidikan Fisika Universitas PGRI Palembang 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji coba penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk 

mendapatkan gambaran ketercapaian kriteria ketuntasan minimum keterampilan berpikir siswa dan memperoleh 

gambaran tentang tanggapan siswa dan guru terhadap model pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuasi dan deskriptif yang dilakukan di salah satu SMP 

Negeri di Kec. Padamaran Kab. OKI Propinsi Sumatera Selatan dengan subjek penelitian berjumlah 33 siswa. 

Kajian difokuskan pada ketercapaian kriteria ketuntasan minimum keterampilan berpikir kritis, keterlaksanaan 

model pembelajaran, serta tanggapan siswa dan guru terhadap model pembelajaran yang diterapkan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan posttest. Untuk melihat keterlaksanaan model pembelajaran digunakan 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran serta angket siswa dan guru untuk menjaring 

tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan hasil posttest dengan rata-rata 

7,1 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah lebih 

besar jika dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimum. Tanggapan siswa dan guru setelah pnerapan 

model pembelajaran berbasis masalah pada pokok bahasan pemantulan cahaya adalah positif. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar matakuliah gelombang dan optik antara 

mahasiswa yang diajar menggunakan pembelajaran berciri  kelompok belajar kooperatif berbantuan multimedia 

interaktif dan mahasiswa yang diajar menggunaan pembelajaran konvensional.  Sampel penelitian adalah 

mahasiswa semester lima Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2011/2012 

yang dipilih melalui teknik convenience sampling. Metode eksperimen kuasi yang digunakan berdesain 

nonequivalent control group design. Pengumpulan data dilakukan mealui pretes dan postes kemampuan 

penalaran sains dan penguasaan konsep mahasiswa. Soal tes penalaran sains diadobsi dari instrumen Lawson’s 

Classroom Test of Scientific Reasoning versi pilihan ganda beralasan.  Soal penguasaan konsep dikembangkan 

berdasarkan indikator pembelajaran gelombang dan optik pada konsep gerak harmonis, difraksi, dan 

interferensi.  Berdasarkan hasil analisis data diperoleh rata-rata N-gain  kemampuan penalaran sains 0,55 untuk 

kelas eksperimen dan 0,40 untuk kelas kontrol.  Penguasaan konsep 0,71 untuk kelas eksperimen dan 0,53 untuk 

kelas control. Hasil uji hipotesis menggunakan uji t dua sampel independen menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan penalaran sains dan penguasaan konsep mahasiswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

kelompok kooperatif berbantuan multimedia interaktif secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

 

Kata Kunci : penalaran sains, penguasaan konsep, multimedia interaktif 

 

PENERAPAN LESSON STUDY (LS) PADA MATA KULIAH GELOMBANG MELALUI TUTOR 

SEBAYA DAN LATIHAN SOAL DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FKIP UNSRI 

 

Sudirman 
 Dosen Program Studi Pendidikan Fisika  FKIP Univesitas Sriwijaya 

 

Abstrak 

 

Telah dilaksanakan pembelajaran dengan  lesson study  (LS) di Program Pendidikan Fisika pada mata kuliah 

Gelombang. Tahap-tahapan dari  LS ini adalah plan (menyiapkan), do (melaksanakan), dan see (refleksi) dari 

pembelajaran Gelombang. Dari pembelajaran ini diperoleh aktivitas dosen model dalam melaksanakan  

pembelajaran 88,54% dan aktivitas mahasiswa sebesar 72%. Tujuan LS ini adalah memperbaiki KBM sehingga 

diharapkan mendapatkan metode, model, media, evaluasi yang sesuai dengan mata kuliah Gelombang. 

Kata kunci: Lesson study, aktivitas, gelombang. 

 

PENERAPAN MODEL  BLENDED E-LEARNING PADA MATAKULIAH PENDAHULUAN   

FISIKA ZAT PADAT   

 

Ida Sriyanti
*) 

*)Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak 

 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah menerapkan model Blended e:learning pada matakuliah Pendahuluan 

Fisika Zat Padat di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sriwijaya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dua 

siklus. Setiap siklus meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi dan (4) 

analisis dan refleksi.  Berdasarkan hasil penelitian untuk siklus I bahwa mahasiswa yang mencapai nilai 

ketutantasan hanya 52,38%, sedangkan untuk siklus II mahasiswa yang mencapai ketuntas belajar 85,71 %, ini 

berarti secara klasikal hasil belajara mahasiswa sudah tuntas. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas bahwa 

model blanded e:learning dapat meningkan hasil belajar Pendahuluan Fisika Zat Padat di Program Studi 

Pendidikan Fisika.  

Kata Kunci : Blanded e:learning, Pendahuluan Fisika Zat Padat 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH  

DENGAN METODE ESKPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

 

Dedy Hamdani
1
, Zilvi Endrayani

2
 dan Connie

1
  

1 Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan MIPA FKIP, Universitas Bengkulu 
2Afiliasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 (SMKN 2) kota bengkulu; Email: dedyham @yahoo.com  

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Intruction, PBI) dengan metode eksperimen. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII2 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) kota Bengkulu 

pada tahun ajaran yang berjumlah 42 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2010/2011. Materi yang diujicobakan adalah konsep bunyi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan dalam tiga siklus, dimana setiap siklus dilakukan dalam empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Aktivitas belajar siswa diamati dengan menggunakan lembar 

observasi, sedangkan hasil belajar siswa diperoleh melalui tes. Data yang diperoleh dari tes dan lembar 

observasi dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-

rata aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 25,5 (dalam kategori cukup), pada siklus II adalah 32,5 (kategori 

baik), dan  pada siklus III adalah (kategori baik). Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh daya serap siswa 

sebesar 64,67%  dan  ketuntasan belajar  sebesar 76,19% (belum tuntas); pada siklus II diperoleh daya serap 

siswa sebesar 64,43% dan ketuntasan belajar sebesar 83,33% (belum tuntas), dan pada siklus III diperoleh daya 

serap siswa sebesar 72,63% dan ketuntasan belajar sebesar 92,86% (tuntas). Jadi penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci: aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, metode eksperimen, pembelajaran berbasis masalah   

 

 

PENGARUH METODE INKUIRI TERBIMBING BERBASIS LABORATORIUM IPA TERHADAP 

PENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SMAN 5 KOTA BENGKULU 

 

Andik Purwanto dan Indra Sakti Lubis 
1Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Bengkulu; *Email: mr_andikp@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan metode inkuiri terbimbing berbasis 

laboratorium IPA terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi-eksperimen yang dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dengan 

populasi siswa kelas X SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik simple 

random sampling sehingga diperoleh kelas X.E yang berjumlah 28 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 

X.F yang berjumlah 28 siswa sebagai kelas kontrol. Pengambilan data penelitian dengan menggunakan 

instrumen tes hasil belajar (30 butir) pada konsep kalor. Analisis data menggunakan uji-t dua sampel 

independen, diperoleh hasil skor rata-rata posttest kelas eksperimen berbeda secara signifikan dengan rata-rata 

skor posttest kelas kontrol, dengan thitung 4,15> ttabel 2,01 pada taraf signifikan 0,05 untuk kelas eksperimen 

dimana sebelumnya telah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh metode inkuiri terbimbing berbasis laboratorium IPA terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 

X di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. 

 

Kata kunci: Metode Inkuiri Terbimbing, laboratorium IPA, hasil belajar fisika 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU FISIKA MELALUI  PENERAPAN CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING (CTL) DI SMA NEGERI 2 MUARA ENIM 

 

Giyono  
Guru SMAN 2 Muara Enim; Email: giyono_32@yahoo.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Muara Enim, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran fisika melalui pendekatan contextual teaching and learning di SMA Negeri 2 Muara 

Enim. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah dengan  variabel bebas: pembelajaran  dengan 

pendekatan Contextual Teaching an Learning, variabel terikat meliputi: (1) kemampuan guru fisika. Untuk 

variabel kontrol meliputi: pengetahuan awal siswa, guru;  dan  materi pelajaran. Langkah-langkah  penelitian 

tindakan sekolah ini meliputi 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan (planing);  (2) pelaksanaan (action); (3) 

pengamatan (observation); dan (4) refleksi (reflection). Pembahasan hasil supervisi kemampuan guru dalam 

proses pembelajaran dengan penerapan pendekatan Contextual Teaching an Learning dianalisis dan diberi nilai  

sesuai dengan instrumen supervisi. Prestasi belajar fisika siswa membandingkan nilai yang telah dicapai siswa  

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan, dengan menganalisis nilai tertinggi, terendah, 

dan rata-rata, serta standar deviasi. Untuk minat belajar fisika siswa dianalis dengan skala Likert, dengan 

melihat minat belajar fisika: (a) sangat rendah; (b) rendah; (c) tinggi; dan (d) sangat tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) kemampuan guru dalam proses pembelajaran fisika dari kondisi  awal awal 67,48, 

siklus pertama 68,50, dan siklus kedua menjadi 93,25. Berdasarkan kriteria keberhasilan rata-rata prestasi 

belajar fisika kelas XI-IPA  sebesar ≥ 90 (Amat Baik), maka  tindakan dalam proses pembelajaran fisika dengan 

penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran fisika, 2) minat 

siswa belajar fisika pada kondisi awal  sangat rendah 11,03 %, rendah 54, 54 %, tinggi 34,4 %, dan sangat tinggi 

nol; tindakan pada siklus pertama sangat rendah 1,94 %, rendah 43,50 %, tinggi 42,85 %, dan sangat tinggi 

11,68 %; tindakan pada siklus kedua  sangat rendah nol,  rendah 13,63 %, tinggi 49,35 %, dan sangat tinggi 

37,01%. Berdasarkan kriteria keberhasilan kategori  tinggi + sangat tinggi atau positip + sangat positip 

mencapai rata-rata ≥ 85 %, maka tindakan penerapan CTL dalam proses pembelajaran fisika yang memiliki 

rata-rata tinggi + sangat tinggi mencapai rata-rata 86,36 %, dengan demikian maka penerapan pendekatan CTL 

dalam proses  pembelajaran fisika  dapat meningkatkan minat belajar fisika siswa, dan 3) prestasi belajar fisika 

siswa pada kondisi awal memiliki rata-rata 72,64,   siklus pertama  memiliki rata-rata 74,89,  dan pada siklus 

kedua memiliki rata-rata 80,36.  Berdasarkan kriteria keberhasilan rata-rata prestasi belajar fisika kelas XI-IPA 

sebesar 78,50, maka  tindakan dalam proses pembelajaran fisika dengan penerapan pendekatan CTL dapat 

meningkatkan prestasi fisika siswa. 

Kata kunci: kemampuan guru, contextual teaching and learning, minat belajar fisika, prestasi belajar fisika 

 

PENGEMBANGAN MATERI AJAR TERMODINAMIKA DENGAN MODEL EDUCATIONAL 

RECONSTRUCTION DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA. 

 

Leni Marlina
 

Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sriwijaya; Email: leni_fisika@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan  Materi Ajar Termodinamika dengan Model Educational 

Reconstruction di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsri dan mengetahui keefektifan materi ajar yang 

dikembang dalam menunjang pemahaman materi Termodinamika di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP 

Unsri. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan 

(research and development). Dari hasil penelitian telah dihasilkan Materi Ajar dengan model Educational 

Reconstrucsional untuk mata kuliah Termodinamika khusus pokok bahasan Hukum I Termodinamika dan 

Hukum II Termodinamika  dalam bentuk modul pembelajaran. Berdasarkan analisis data hasil belajar ranah 

kognitif dan afektif  maka diperoleh rata-rata hasil belajar ranah kognitif mahasiswa dengan kategori baik yaitu 

sebesar 74,5. Sedangkan rata-rata hasil belajar ranah afektif siswa tergolong dalam kategori memiliki sikap 

positif terhadap penggunaan materi ajar dalam pembelajaran Termodinamika yaitu sebesar 75,6. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan materi ajar dengan model Educational Reconstructional dalam 

pembelajaran Termodinamika efektif 

Kata kunci Termodinamika, Educational Reconstruction 
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING FISIKA MELALUI 

PEMBELAJARANTOPIK OPTIKA PADA MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA 

 

Eko Swistoro Warimun 
Program Studi Pendidikan Fisika Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkulu 

Email: eko_swistoro@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini  bertujuan untuk menghasilkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan 

konsep (PK) dan kemampuan problem solving (KPS) mahasiswa calon guru fisika. Penelitian ini melibatkan 32 

orang mahasiswa pendidikan Fisika pada saat uji coba. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan 

pengembangan dengan langkah dimodifikasi menjadi empat langkah, yaitu: studi pendahuluan, perencanaan 

program, pengembangan program dan validasi program. Pelaksanaan penelitian hanya sampai pada 

pengembangan program. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika di Bengkulu. 

Data PK dan KPS dikumpulkan dengan menggunakan tes. Implementasi pembelajaran diobservasi dengan 

menggunakan pedoman observasi dan catatan lapangan. Data dianalisis secara deskriptif dan dihitung dengan 

menggunakan skor gain yang dinormalisasi. Berdasarkan hasil implementasi ujicoba model pembelajaran dapat 

diketahui bahwa program pembelajaran dengan Model problem solving dapat meningkatkan penguasaan konsep 

dan keterampilan problem solving.  

 

Kata kunci:  Model  problem solving, Penguasaan konsep,  keterampilan problem solving. 

 

PENGEMBANGAN MODEL PERKULIAHAN MULTIMEDIA INTERAKTIF FISIKA MODERN 

(TEORI RELATIVITAS KHUSUS) DI LPTK 

 

H. Hamdi Akhsan dan Ketang Wiyono
 

Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak 

 

This research aims to develop an interactive multimedia learning model of special relativity and to see its 

implementation in the classroom.  Methods R & D with   4-D flow model according to Thiagarajan et al. (1974) 

the stage of definition (define), designing (design), development (develop), and deseminasi (disseminate) to be 

used in this study. Instruments used in the form of expert validation sheets, multiple choice tests and 

questionnaires to solicit the opinion of Physics Education  37 students FKIP Sriwijaya University semesters V. 

The study found that student responses good / positive about interactive multimedia learning model developed 

special relativity. Student mastery of concepts increases with N-gain of 0.73 (including the high category) using 

interactive multimedia special relativity. Concluded that the special relativity interactive multimedia 

presentation consisting of text, audio, simulations, animations can facilitate students in learning the concepts of 

special relativity which is abstract. 

 

Keywords : interactive multimedia, special relativity theory  

 

STRATEGI EFEKTIF PEMBELAJARAN FISIKA: AJARKAN KONSEP  

 

Muhamad Yusup 
Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sriwijaya; Email: yusuf.physics.unsri@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Kebanyakan guru fisika mengajarkan fisika dengan memberikan rumus-rumus matematik. Oleh siswa, rumus-

rumus itu dihafal, untuk kemudian digunakan dalam latihan pemecahan soal-soal.  Strategi pengajaran seperti 

ini tidak banyak membantu siswa dalam memecahkan soal lain dengan konteks yang sedikit berbeda. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak memahami konsep yang relevan untuk menyelesaikan soal yang dihadapi. Makalah ini 

memaparkan strategi pengajaran fisika yang efektif, yakni memberikan pemahaman konseptual lebih dulu 

sebelum memberikan rumus-rumus matematik. Strategi ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian bidang 

pendidikan fisika. 

 

Kata kunci: Strategi Pengajaran Fisika, Konsep Fisika, Pemahaman Konseptual 
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PENGARUH PENDEKATAN SAINS-TEKNOLOGI-MASYARAKAT    

 TERHADAP PRESTASI  DAN MINAT  BELAJAR SAINS  SISWA 

 

Giyono 
Guru SMAN 2 Muara Enim; Email: giyono_32@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendekatan S-T-M dan pendekatan konvensional 

terhadap: (1) kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains; (2) minat belajar sains; dan (3) kinerja 

ilmiah dalam bidang sains. Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan variabel bebas  pendekatan S-T-

M dan pendekatan konvensional, dan variabel terikat yang meliputi (1) kemampuan pemahaman dan penerapan 

konsep sains; (2) minat belajar sains; dan (3) kinerja ilmiah dalam bidang sains. Pengambilan data untuk 

kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains dilakukan dengan menggunakan soal objektif tes, minat 

belajar sains dengan rating scale dari Likert, dan kinerja ilmiah dalam bidang sains dengan observasi di 

laboratorium. Validitas instrumen dilakukan dengan Item and Test Analysis. Data dianalisis dengan 

menggunakan t-test. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 4 Wates Kabupaten Kulon 

Progo, sebagai sampel siswa kelas VIII B dan C yang dipilih secara acak. Desain eksperimen yang digunakan 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah “Randomized Control-Group Pretest-Postes Design”. 

Jenis perlakuan eksperimen dengan menerapkan pendekatan S-T-M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

ada perbedaan pengaruh yang signifikan  kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains antara siswa 

yang diberi pendekatan S-T-M dan yang diberi pendekatan konvensional, dengan                  t = 8,425, p = 0,000 

pada  = 0,05; (2) ada perbedaan pengaruh yang signifikan  minat belajar sains antara siswa yang diberi 

pendekatan S-T-M dan yang diberi pendekatan  konvensional, dengan t = 3,034, p = 0,003 pada  = 0,05; dan  

(3) ada perbedaan pengaruh yang signifikan  kinerja ilmiah dalam bidang sains antara siswa yang diberi  

pendekatan S-T-M dan yang diberi pendekatan konvensional, dengan t = 2,858, p = 0,006 pada  = 0,05. Dari 

hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan  kemampuan 

pemahaman dan   penerapan konsep sains, minat belajar sains, dan kinerja ilmiah dalam bidang sains antara 

siswa yang diberi pendekatan S-T-M dan yang konvensional. 

 

Kata kunci: sains-teknologi-masyarakat, konvensional, minat, dan  kinerja ilmiah 

 

 

PERAN GURU UNTUK MEMANFAATKAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI SEKOLAH 

 

Suwarti  
Guru Fisika di SMA Negeri 6; Email: ruli.chuby@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Dinamika zaman selalu berimplikasi pada perkembangan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat konsumen. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi 

mengalami kemajuan yang sangat pesat untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat, 

sehingga dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan  teknologi itu. namun  karena sumber daya 

manusia (SDM) kita masih tertinggal untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan, maka 

keberhasilan dunia pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-ngara berkembang lainnya.  

Peningkatan  kualitas SDM tentu tak bisa dilepaskan dari peran guru yang bertanggung jawab atas 

terselenggaranya suatu proses pembelajaran yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan 

kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat maka peran media pembelajaran juga semakin penting guna 

memberikan alternative sumber belajar bagi peserta didik yang harus aktif belajar dengan pengalaman langsung 

sehingga kecerdasan siswa dapat difungsikan  dan berkembang dengan baik. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, guru, sumber belajar, dan proses pembelajaran 
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