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Abstrak
Dalam mempelajari materi fisika, guru cenderung menggunakan bahan ajar dengan pendekatan yang kurang
bervariasi. Hal ini menyebabkan siswa pasif dan kurang termotivasi dalam belajar fisika. Untuk meningkatkan
motivasi belajar siswa, diperlukan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan
siswa (kontekstual) karena dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif. Dalam hal ini,
penelitian bertujuan untuk mengetahui pengembangan bahan ajar fisika kontekstual dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan atau literatur review.
Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan
diterbitkan dalam jurnal online internasional dan nasional yang disusun menggunakan database dengan penelusuran
elektronik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar fisika berbasis kontekstual layak
digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa
pada mata pelajaran fisika sehingga siswa dapat berperan aktif dalam mengaitkan konsep fisika pada konteks dunia
nyata. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan selalu
memperhatikan konsep-konsep fisika yang akan dimuat dalam bahan ajar.
Kata Kunci: bahan ajar, fisika kontekstual, motivasi belajar siswa.

Abstract
In studying physics material, teachers tend to use teaching materials with less varied approaches. This causes
students to be passive and less motivated in learning physics. To increase student motivation, it is necessary to
develop teaching materials that are in accordance with the conditions and circumstances of the student's environment
(contextual) because it can provide a fun and effective learning experience. In this case, the research aims to
determine the development of contextual physics teaching materials in increasing student motivation. This research
is a research using the literature method or literature review. The library research data collection technique comes
from the results of research that has been carried out and published in international and national online journals
compiled using a database with electronic searches. The results of data analysis show that the development of
contextual-based physics teaching materials is suitable for effective learning activities and is able to increase student
learning motivation in physics so that students can play an active role in linking physics concepts to real-world
contexts. For further research, in order to develop innovative learning by always paying attention to physics
concepts that will be included in teaching materials.
Keywords: teaching materials, contextual physics, student learning motivation.

PENDAHULUAN

memiliki motivasi belajar siswa agar dapat
memahami materi tersebut dan menjadi satu

Pembelajaran adalah proses interaksi yang
terjadi pada suatu lingkungan belajar diantara
peserta didik dengan sumber belajar dan pendidik.
Proses belajar dalam pembelajaran tidak hanya

pengetahuan yang utuh [28]. Seorang guru dalam
pembelajaran memiliki tugas untuk melaksanakan
pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran akan
memberikan hasil yang baik jika didesain sesuai

mengetahui dan menghafal tetapi juga harus

dengan cara belajar manusia. Pembelajaran yang
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bermakna dapat dilakukan pada semua bidang

dapat

pelajaran termasuk bidang fisika [9].
Fisika adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari sifat dan gejala-gejala alam atau
fenomena alam dari segi materi dan energinya dan

bersemangat belajar dan mampu mengembangkan
daya kreatifnya sendiri atau tidak bergantung pada
guru.
Guru yang proses belajar mengajar di kelas

seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Fisika
pada dasarnya adalah materi yang menyenangkan
dan menarik untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan
kehidupan sehari-hari banyak yang berhubungan
dengan konsep fisika. Namun pada kenyataannya

dengan memberikan pengetahuan kepada siswa
yang pasif. Diibaratkan seperti menuangkan apa
yang diketahuinya ke dalam botol yang kosong.
Proses belajar yang seperti itu membuat rendahnya
motivasi peserta didik, siswa menjadi malas

banyak siswa yang beranggapan bahwa fisika itu
sulit, menakutkan, tidak berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari dan monoton karena buku
teks terbatas dan kurang menarik untuk dibaca

belajar, kurang bersemangat dan tidak kreatif.
Akibatnya siswa menjadi seseorang yang pasif dan
tidak memahami materi yang disampaikan [5,8]
Guru dalam melaksanakan kegiatan belajar

atau dipelajari oleh siswa [9]. Selain itu, siswa
sering berpikir abstrak ketika dihadapkan dengan
persoalan fisika atau siswa merasa fisika hanya
berisi
kumpulan
rumus-rumus
sehingga
menganggap fisika itu membosankan. Hal ini

mengajar harus mengubah paradigma lama
menjadi paradigma pengajaran yang baru. Salah
satu cara yang dilakukan guru adalah dengan
menerapkan bahan ajar yang bervariasi dan bisa
memanfaatkan hal-hal di sekitar yang dapat

membuat siswa kurang antusias dalam belajar
fisika [10].
Kurangnya minat siswa dalam belajar fisika
menjadi tantangan bagi seorang guru fisika agar

menarik minat siswa dan motivasi belajar siswa.
Bahan ajar yang digunakan harus menyajikan
sumber bahan yang baik dan susunannya teratur,
sistematis, bervariasi, kaya akan informasi, serta

siswa bisa beranggapan bahwa fisika itu mudah
dan menyenangkan. Kesenangan dalam belajar
fisika adalah rasa suka siswa untuk mempelajari
fisika yang dijunjung oleh keingintahuan yang
tinggi dan motivasi belajar siswa tersebut dalam

memiliki daya tarik yang kuat karena mampu
meningkatkan minat atau motivasi belajar peserta
didik terhadap bahan ajar tersebut. Oleh karena itu,
bahan ajar harus bisa merangsang, menantang, dan
mengaitkan antara materi fisika dengan situasi

mempelajari materi fisika [2,3].
Motivasi belajar adalah keseluruhan daya
penggerak dalam diri peserta didik yang dapat
mendorong peserta didik untuk bersemangat
menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa dan
membantu siswa dalam memahami pelajaran
fisika [1].
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan

kelangsungan dari kegiatan belajar dan
memberikan arah pada proses pembelajaran,
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek
belajar dapat tercapai. Tujuan individu yang

mengembangkan bahan ajar fisika kontekstual.
Pembelajaran Kontekstual adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat

semakin tinggi dan juga berarti akan
mempengaruhi seberapa besarnya motivasi yang
ada pada individu tersebut untuk mencapai tujuan
yang dimilikinya. Motivasi sangat penting dalam
kegiatan belajar, karena dengan adanya motivasi

menemukan materi yang dipelajari dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan
nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat
menerapkannya dalam kehidupan mereka [4].
Dengan menerapkan prinsip pembelajaran fisika
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kontekstual maka pembelajaran akan lebih

buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode

bermakna bagi peserta didik, karena peserta didik
akan bekerja secara ilmiah dan mengalami sendiri
bukan hanya menyalurkan pengetahuan pendidik
ke peserta didik [1]. Bahan ajar fisika kontekstual

studi literatur adalah rangkaian kegiatan
berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola
bahan penulisan. Dalam hal ini digunakan untuk

merupakan bahan atau materi pelajaran fisika yang
isinya berupa contoh-contoh kontekstual fisika
disusun secara sistematis berdasarkan prinsipprinsip
pembelajaran
kontekstual
[9].
Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar

menganalisis dan mengetahui pengembangan
bahan ajar fisika kontekstual dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa.
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif

yang membantu guru dalam memberikan contoh
dan menghubungkan materi pelajaran dengan
kondisi dunia nyata siswa atau kondisi lingkungan
kehidupan, menjadikan siswa dapat membuat

yaitu teknik analisis yang dipakai untuk
menganalisis data dengan mendeskripsikan atau
menggambarkan
data-data
yang
sudah
dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan dunia nyata yaitu menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam modul atau bahan
ajar kontekstual dapat membantu siswa dan
memudahkan siswa dalam belajar fisika dan

membuat generalisasi dari hasil penelitian.

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga
dapat mengikuti pelajaran dengan baik diukur dari
ketertarikan siswa untuk belajar, minat dan
keingintahuannya dalam memahami konsep fisika

ajar
fisika
berbasis
kontekstual
untuk
meningkatkan
motivasi
belajar
siswa
menunjukkan terdapat kelayakan karena dalam
penelitian ini siswa merasa sangat tertarik dengan

[10].

contoh-contoh yang diberikan pada materi fisika
sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar
yang juga memiliki pengaruh terhadap hasil
belajar siswa.
Berdasarkan penelitian Kadek ayu, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian pengembangan bahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan
bahan ajar fisika kontekstual dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengembangan bahan
ajar fisika kontekstual dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa.

Dengan tahap validasi pada draft modul
menunjukkan
bahwa
bahan
ajar
yang
dikembangkan berupa modul berbasis kontekstual
untuk pemahaman konsep fisika layak, praktis dan
efektif
diimplementasikan
dalam
proses

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan
menggunakan metode kepustakaan atau literatur

pembelajaran fisika seperti materi suhu dan kalor.
Hasil dari analisis kebutuhan menunjukkan
bahwa peserta didik membutuhkan referensi baru
yang menarik dan meningkatkan motivasi belajar

review. Studi literatur merupakan tindakan yang
dipakai untuk menghimpun data atau sumber sumber yang berhubungan dengan topik yang
diangkat dalam suatu penulisan. Studi literatur
biasa didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal,

peserta didik sehingga mempermudah juga bagi
mereka dalam memahami konsep fisika. Pada
penelitian tersebut dalam menyusun bahan ajar
berdasarkan hasil kajian materi fisika dengan
adanya muatan kontekstual dan kearifan lokal
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untuk memperkaya pengetahuan peserta didik

pencapaian pemahaman konsep dan hasil belajar

dengan menggunakan program adobe in Design
dan memperhatikan pemilihan layout yang
menarik untuk membangkitkan semangat peserta
didik yang selanjutnya akan divalidasi.

terutama dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa. Secara teoretis, modul fisika kontekstual
interaktif berbasis web menyiapkan peluang
masalah-masalah yang disampaikan dalam bentuk

Berdasarkan hasil belajar menunjukkan bahwa
adanya peningkatan motivasi belajar siswa dan
pemahaman konsep fisika karena peserta didik
sangat antusias memperhatikan materi pelajaran
yang disampaikan oleh pendidik dan suasana kelas

video, animasi, atau multimedia, menyediakan
peluang materi yang mudah untuk diakses, dapat
memfasilitasi siswa dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa.
Berdasarkan penelitian Yusmanila (2017),

juga kondusif. Dari hasil peneliti dengan beberapa
peserta didik bahwa peserta didik sangat tertarik
dengan materi yang disampaikan karena hampir
semua contoh soal yang dalam bahan ajar

ditinjau dari aspek kelayakan isi, nilai rata-ratanya
adalah dengan kriteria sangat valid dan valid.
Secara keseluruhan, nilai rata-rata validasi berada
pada kategori layak atau valid, maka modul

merupakan isu atau permasalahan-permasalahan
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan
pernah mereka alami [6].
Penelitian lain yang memberikan hasil
serupa yakni penelitian Yusmanila, dkk. 2017.

kontekstual layak digunakan sebagai bahan ajar
fisika di sekolah. Kepraktisan modul kontekstual
dapat dilihat dari angket yang diisi oleh siswa.
Hasil analisis data angket menyatakan bahwa nilai
rata-rata masing-masing indikator dengan kriteria

Yang menunjukkan bahwa desain produk yang
dihasilkan pada penelitian adalah modul fisika
kontekstual yang terdiri dari petunjuk belajar,
kompetensi yang akan dicapai, isi, materi,

baik, artinya modul kontekstual sudah praktis
digunakan dalam pembelajaran [10].
Adapun hasil penelitian lain yang serupa
oleh Zulhaini, 2016. Menunjukkan bahwa hasil

informasi pendukung, rangkuman, latihan, kunci
jawaban latihan, lembar kerja siswa dan sumber
belajar. Modul kontekstual fisika dikembangkan
dengan menggunakan Microsoft Word dan
bantuan Corel Draw [10].

analisis terhadap data pemahaman konsep siswa
karena meningkatnya motivasi belajar siswa
terdapat peningkatan yang signifikan. Siswa
menjadi lebih senang dalam belajar fisika terbukti
karena meningkatnya motivasi belajar dan

Penelitian lain yang memberikan hasil
serupa yaitu Rai Sujanem, 2012 menunjukkan
bahwa pemanfaatan modul kontekstual interaktif
berbasis web dapat membantu siswa lebih
memahami
materi
pembelajaran
dan

pemahaman konsep siswa. Karena meningkatnya
motivasi belajar siswa juga dapat berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa dan pemahaman
konsep siswa terhadap materi fisika. Secara
keseluruhan, model kontekstual ini efektif dalam

meningkatkan motivasi belajar siswa serta
meningkatkan
pemahaman
konsep
[7].
Pengemasan modul fisika kontekstual berbasis
web memberi peluang siswa untuk memecahkan

pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar
siswa. Hal ini dikarenakan penyajian modul
kontekstual berisikan permasalahan yang ada
dalam kehidupan sehari-hari yang dapat

masalah-masalah, mencari solusi dan membangun
pemahaman. Maka modul fisika kontekstual
interaktif berbasis web dapat diacu sebagai
fasilitas
pembelajaran
alternatif
untuk
mengoptimalkan pembelajaran fisika dalam

menantang siswa dan menjadikan siswa tertarik
untuk memecahkan masalah karena rasa
keingintahuannya dan motivasi belajarnya
meningkat.
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Pengembangan bahan ajar merupakan cara

menggunakan modul fisika kontekstual dapat

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
motivasi belajar, pemahaman konsep maupun
membantu dalam proses pembelajaran fisika. Hal
ini dirasakan oleh guru fisika di sekolah, proses

meningkatkan motivasi belajar siswa yang
berpengaruh
terhadap
pemahaman
atau
penguasaan konsep fisika. Ketiga pembelajaran
berbasis kontekstual yang dikembangkan dengan

pembelajaran lebih efektif pada kelas yang
menggunakan bahan ajar dibandingkan dengan
yang tidak menggunakan bahan ajar. Hal ini dapat
menjadikan siswa untuk lebih aktif dan
termotivasi untuk mencari tahu mengenai konsep

mengintegrasikan kearifan lokal sangat baik
digunakan untuk meningkatkan penguasaan
konsep fisika dan meningkatkan motivasi belajar
siswa. keempat adanya hasil penelitian
pengembangan modul fisika kontekstual memiliki

terkait materi fisika yang diajarkan sehingga
motivasi belajar meningkat dan pemahaman jauh
lebih baik serta dapat meningkatkan hasil belajar
kognitif siswa.

kelayakan
untuk
melakukan
kegiatan
pembelajaran yang efektif dan hasil belajar yang
lebih baik.
Adapun beberapa saran yang diajukan untuk

Bahan
ajar
berbasis
kontekstual
memberikan peluang kepada peserta didik untuk
berperan aktif, dan meningkatkan motivasi
belajarnya karena ketertarikan untuk menemukan
konsep melalui kejadian atau peristiwa yang

penelitian selanjutnya mengenai pengembangan
bahan ajar fisika kontekstual dalam memotivasi
belajar siswa diantaranya: pengembangan bahan
ajar harus selalu memperhatikan konsep-konsep
fisika yang akan dimuat dalam bahan ajar tersebut;

berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari dengan
pendekatan
kontekstual.
Selama
proses
pembelajaran itu berlangsung, siswa merasa
tergugah untuk aktif dalam mengajukan

Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan
bahan ajar fisika Kontekstual pada materi fisika
yang lainnya; perlu dipertimbangkan untuk
melakukan pengujian keefektifan model bahan

pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan
kondisi sehari-hari yang dialami terkait dengan
materi yang dibahas saat itu. Bahan ajar fisika
kontekstual membuat siswa dapat meningkatkan
motivasi belajarnya sehingga dapat berperan aktif

ajar fisika kontekstual interaktif berbasis web
dalam pencapaian motivasi, minat, dan sikap
terhadap belajar fisika; dapat dilakukan penelitian
lanjutan terkait penggunaan bahan ajar yang telah
dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-

dalam mengaitkan konsep fisika pada konteks
dunia nyata [11].

permasalahan yang dihadapi di sekolah; dan bahan
ajar yang telah dikembangkan ini dapat
diaplikasikan dengan pembelajaran yang inovatif
dalam proses pembelajaran.
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