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ABSTRAK: Studi ini bertujuan untuk meggambarkan peranan refleksi blog sebagai salah satu
alat evaluasi bagi calon guru fisika. Refleksi blog bertujuan untuk melatih dan meningkatkan
cara berpikir kritis bagi calon guru fisika. 14 mahasiswa calon guru fisika jurusan fisika FMIPA
UM semester tiga menjadi partisipan pada kegiatan penelitian ini. Mahasiswa tersebut sedang
mengambil matakuliah Materi dan Pembelajaran Fisika I yang bertujuan untuk mempelajari
konsep esensial dari fisika sekolah dengan disertai metode yang tepat untuk mengajarkannya.
Metode penelitian digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang
digunakan untuk menggambarkan bagaimana mahasiswa belajar meningkatkan cara berpikir
kritis serta tanggapan mahasiswa terhadap masukan yang diberikan oleh dosen pengampu mata
kuliah. Temuan yang didapatkan pada penelitian ini adalah adanya peningkatan sistematika
penulisan, peningkatan cara berpikir kritis mahasiswa, serta adanya usaha bagi mahasiswa
untuk terus meningkatkan kemampuan merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah mereka
alami.  Penelitian ini juga menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam pemberian tugas
penulisan blog baik berupa deadline maupun semangat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas.
Kata Kunci: Refleksi Blog, penilaian berpikir kritis, calon guru fisika.

PENDAHULUAN
Guru fisika yang ideal sudah selayaknya harus memiliki beberapa komponen dasar

untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalitasnya. Kemampuan
profesionalitas ini dapat ditunjukkan dengan selalu adanya usaha untuk meningkatkan
kemampuan menguasai materi pembelajaran, metode pengajaran, hingga kegiatan
evaluasi. Usaha tersebut akan semakin berkembang jika mulai dikembangkan semenjak
menjadi mahasiswa calon guru fisika.

Beberapa usaha dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar
bagi guru maupun calon guru fisika. Cara yang sudah mulai mengemuka adalah dengan
adanya usaha menanamkan kemampuan meneliti bagi guru maupun calon guru fisika.
Penanaman kemampuan melakukan penelitian ini dapat dilakukan dengan
pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas (PTK) hingga kegiatan penyebaran dan diskusi
hasil penelitian melalui berbagai seminar.

Penanaman kemampuan melakukan penelitian merupakan salah satu gagasan
mulia yang hendaknya selalu didukung dalam pengembangan keprofesionalitasan calon
guru fisika. Namun, usaha ini akan terasa berat jika belum tersedia fasilitas dan
kesempatan belajar bagi calon guru fisika yang efektif dan efesien. Kekurang tersediaan
ini hanya akan menjadikan gagasan PTK sebagai mimpi masa depan yang tidak akan
dapat diwujudkan. Penerapan kegiatan pembelajaran maupun alat evaluasi yang efektif
dan efesian memungkin mahasiswa calon guru fisika untuk terus meningkatkan
kemampuan profesionalitas masa depannya.

Salah satu usaha yang memungkinkan untuk diterapkan adalah dengan
diberikannya tugas penulisan blog refleksi bagi calon guru fisika. Blog pada penelitian
ini hanya dibatasi sebagai catatan singkat sebanyak sekitar 300 kata yang akan
menjadi sarana refleksi mahasiswa selama kegiatan proses belajar calon guru fisika.
Pengertian blog ini merupakan pengembangan dari pengertian asal yang disampaikan
oleh Martindale dan Wiley (2004) yang menekankan pada usaha seorang siswa untuk
mencatat pengalaman paling menarik dalam kegiatan belajar mengajar terutama
interaksinya dengan guru. Pembeda utama dalam penelitian ini adalah sarana untuk
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menyampaikan proses refleksi mahasiswa calon guru fisika yang hanya menggunakan
surat elektronik dosen.

Penggunaan blog dalam kegiatan pembelajaran sudah mendapatkan beberapa hasil
untuk beberapa kelas tertentu. Blog refleksi memiliki memiliki beberapa peranan yang
positif dalam kegiatan pembelajaran (Ciampa& Gallagher, 2015; Kimmons et al., 2015;
Pinya& Rosello, 2014; Xie& Sarma, 2011). Namun, nilai terpenting dalam penggunaan
blog refleksi bagi calon guru fisika adalah bagaimana sarana ini dapat membantu
mahasiswa terus belajar dana mengembangkan kemampuan profesionalitas bagi dunia
kerja pada masa datang. Tujuan ini dapat dipenuhi oleh alat evaluasi blog ini
sebagaimana temuan yang ditunjukkan oleh Chretein et al. (2007) serta Pinya dan
Rosello (2014) yang mendukung peranan blog refleksi untuk meningkatkan kemampuan
profesionalitas mahasiswa.

Penggunaan blog dalam kegiatan pembelajaran juga membantu proses belajar
mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Temuan mengenai peranan blog dalam
kegaitan pembelajaran sudah didapatkan oleh Xie dan Sarma (2011) serta Pinya dan
Rosello (2014). Kedua penelitian tersebut menunjukkan pentingnya blog untuk
meuwujudkan kegiatan pembelajaran yang lebih berarti.

Perlunya penelitian mengenai penggunaan blog ini juga berhubungan dengan
penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.
Penggunaan fasilitas ini sangat memerankan peranan penting karena masa mendatang
manusia tidak akan terpisahkan dengan kehadiran teknologi tersebut dalam segala
kehidupannya terutama dalam kegiatan pembelajaran. Kimmons et al. (2015)
menekankan perntingnya mengintegrasikan penggunaan TIK dalam kegiatan
pembelajaran untuk dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

Penelitian bagi mahasiswa calon guru fisika masih terfokus mengenai metode
pembelajaran, alat evaluasi tradisional, hingga penelitian berbasis konten
pembelajaran. Penelitian yang berfokus mengenai pengembangan cara berpikir calon
guru fisika masih sedikit yang membahas bagaimana meningkatkan cara berpikir kritis
untuk mempersiapkan masa depan profesional. Kegiatan penelitian ini berfungsi untuk
memberikan fasilitas latihan bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan reflektif
terhadap apa yang sudah dan sedang dipelajari.

Kegiatan penelitian refleksi blog ini berusaha memberikan sarana latihan bagi
calon guru fisika untuk meningkatkan daya pikir reflektif. Daya pikir reflektif ini akan
dikembangkan dalam tiga kerangka berpikir dasar. Daya Pikir ini diharapkan dapat
membantu mahasiswa calon guru fisika mengenai pengalaman masa lalu, pengalaman
yang sedang dialami, hingga harapan atau ide yang akan diwujudkan pada masa
mendatang.

Manfaat selanjutnya yang diharapkan akan tertanam melalui kegiatan penelitian
ini adalah adanya semangat untuk berkolaborasi dan menerima masukan dari orang
lain. Semangan kolaborasi dapat ditemukan jika mahasiswa melakukan kegiatan
penulisan blog (Ciampa& Gallagher, 2015). Mahasiswa akan berlatih untuk
berkolaborasi dengan menerima beberapa masukan dan balikan dari dosen pengampuh
mata kuliah. Mahasiswa juga dapat berlatih untuk meberikan masukan dengan
berbekal tulisan.

Tulisan refleksi blog juga membantu mahasiswa untuk menulis lebih berkualitas.
Tulisan mahasiswa yang bersifat narasi dan tidak teratur diharapkan dapat meningkat
setelah mengerjakan tugas penulisan blog refleksi. Mahasiswa yang semula tidak
teratur dalam mengkomunikasikan ide diharapkan menjadi lebih koheren dan kohesi.
Tulisan yang lebih ilmiah juga diharapkan dapat semakin terlihat setelah kegiatan
pembelajaran.

Kegiatan penelitan berusaha menggunakan surat elektronik untuk menanamkan
metode pembelajaran abad ke-21. Penggunaan metode ini dibantu dengan tersedianya
jaringan internet nirkabel di jurusan fisika FMIPA serta sudah melimpahnya jaringan
internet di sekitar kampus UM.
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Temuan hasil penelitian ini diharapkan menimbulkan penelitian lanjutan mengenai
blog refleksi sebagai bagian dari alat evaluasi formatif bagi calon guru fisika. Gambaran
mengenai kemampuan berpikir mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan
gambaran perlunya penelitian yang bervariasai terutama untuk memberikan nilai lebih
bagi calon guru fisika.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan dan
menjelaskan data. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif.
Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan temuan data dengan lebih
baik dan berkualitas serta berfokus terhadap objek penelitian.

Penjelasan mengenai data temuan dilakukan dengan menggambarkan data dari
segi waktu dan gambaran pengumpulan blog. Penjelasan dan gambaran mengenai data
yang terkumpul lebih terfokus dengan berupa kalimat serta kemampuan menulis
mahasiswa peserta matakuliah materi dan pembelajarn fisika I, dan sedikit
memberikan gambaran mengenai waktu pengumpulan tugas serta pemberian balikan
oleh dosen terhadap tulisan blog dari mahasiswa.

Responden penelitian penulisan blog ini sebanyak 14 orang mahasiswa mahasiswa
program studi pendidikan fisika semester tiga FMIPA Universitas negeri Malang (UM).
Mahasiswa tersebut sedang mempelajari materi dan pembelajaran Fisika I yang
merupakan matakuliah wajib. Pada matakuliah ini mahasiswa sedang mempelajari
bagaimana konsep esensial dari topik-topik fisika SMA serta bagaimana metode
pembelajaran yang efektif untuk topik tersebut.

Penelitian ini menggunakan berusaha menggambarkan bagaimana penggunaan
blog refleksi sebagai alat evaluasi pembelajaran. Blog refleksi merupakan alat evaluasi
formatif yang berusaha menilai kemampuan berpikir reflektif dan kritis dari seorang
mahasiswa. Blog refleksi merupakan salah satu tugas periodik bagi mahasiswa yang
diharapkan dapat dikumpulkan setiap minggu sebagai hasil refleksi kegiatan belajarnya
selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

Blog refleksi yang dikumpulkan dalam kegiatan penelitian ini memiliki pola dasar
yang sudah menjadi kesepakatan. Mahasiswa diharapkan dapat menuliskan tiga
komponen dasar dalam penulisan blog. Tiga komponen tersebut berupa pengalaman
mahasiswa belajar terhadap topik tertentu sebelum kegiatan perkuliahan, pengalaman
belajar selama perkuliahan, serta harapan mahasiswa kelak ketika menjadi guru fisika.

Proses pengumpulan blog dilakukan dengan sarana surat elektronik (email).
Responden penelitian mengumpulkan tugas berupa blog refleksi melalui alamat email
dosen pengampu matakuliah dalam periode tertentu. Dosen sekaligus peneliti dalam
studi ini dapat menganalisa bagaimana cara berpikir mahasiswa melalui email tersebut.
Peneliti dapat menganalisa berbagai cara berpikir responden untuk merefleksi kegiatan
belajar yang mereka alami. Balikan akan diberikan untuk meningkatkan kualitas
penulisan pada penulisan berikutnya.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan selama semester genap tahun akademik
2015/2016. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti yang juga pengajar pada mata kuliah
Materi dan Pembelajaran Fisika 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menunjukkan beberapa temuan yang terkait dengan blog refleksi.
Mahasiswa secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi mahasiswa yang
mengumpulkan blg refleksi secara rutin dan mahasiswa yang mengumpulkan
mendekati batas akhir pengumpulan tugas. Kemampuan mahasiswa juga mengalami
peningkatan setelah mengumpulkan tugas refleksi blog.
Kemampuan Mahasiswa dalam Penulisan Blog

Tugas penulisan blog garu calon guru fisika merupakan yang pertama selama
kegiatan belajarnya ditingkat perkuliahan. Mahasiswa masih merasa kebingungan
dengan tugas blog yang diharapkan terutama pada minggu awal penugasan kecuali
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untuk tiga orang yang mengumpulkan tugas refleksi blog. Contoh dari blog refleksi ini
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Contoh refleksi Blog dan balikan dosen.

Penulisan mahasiswa meningkat seiring dengan pemberian feedback (balikan) dari
dosen pengampuh mata kuliah. Setiap tulisan refleksi blog dari mahasiswa akan
mendapat balikan dari dosen yang berisi kelebihan dari tulisan mahasiswa, saran
perbaikan dari dosen, serta nilai tulisan mahasiswa (Gambar 1). Balikan ini bersifat
membangun dan sarana perbaikan bagi kemampuan menulis mahasiswa. Berdasarkan
temuan selama kegiatan penelitian, respon mahasiswa selalu positif dan selalu adanya
perbaikan dari waktu ke waktu dari mahasiswa kecuali pada mahasiswa yang
mengumpulkan tugas ketika mepet dengan batas pengumpulan tugas (due date).

Pentingnya balikan yang diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah ini sesuai
dengan hasil penelitian beberapa peneliti. Balikan dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap peningkatan kualitas belajar seorang siswa maupun hal-hal lain
yang berkaitan dengan kinerja siswa pada masa selanjutnya (Akalin& Sucuoglu, 2015;
Seevers et al., 2014; McLaren, 2012; Auld et al., 2010; Vojdanoska et al., 2010; Conroy et
al., 2009; Brosvic& Epstein, 2007; Brosvic et al., 2005). Pemberian balikan dengan cara
yang positif serta dengan penentuan waktu yang tepat akan memberikan dampak sesuai
yang diharapkan. Balikan yang positif pada penelitian ini ditunjukkan dengan dengan
tiga unsur balikan yang diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah. Sikap perbaikan
kemampuan mahasiswa ini sudah sesuai dengan tujuan penulisan blog refleksi untuk
berkolaborasi dan menerima masukan dan balikan dari dosen atau orang lain (Ciampa&
Gallagher, 2015).

Mahasiswa masih belum terbiasa dengan proses penulisan. Mahasiswa sebagian
besar masih cenderung bercerita tanpa memperdulikan penentuan kohesi dan koherensi
dari penulisan blog. Bahkan, temuan awal dari beberapa mahasiswa menunjukkan
perlunya penekanan pentingnya menulis satu paragraf hanya dengan satu ide pokok
saja dengan disertai kalimat pendukung. Mahasiswa sudah mulai berusaha membuat
paragraf yang lebih baik dan memisahkan paragraf berdasarkan frame waktu
pengalaman belajar fisika sebelum kegiatan perkuliahan, pemikiran setelah mengambil
perkuliahan, serta harapan perbaikan pembelajaran fisika pada masa mendatang.
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Kemampuan berpikir reflektif dan kritis mahasiswa calon guru fisika mengalami
peningkatan selama kegiatan penulisan blog refleksi. Peningkatan kemampuan berpikir
mahasiswa ini dapat dilihat dengan membandingkan kemampuan berpikir sebelum dan
sesudah kegiatan penulisan blog refleksi. Penulisan awal blog refleksi mahasiswa masih
condong ke arah cerita pengalaman mahasiswa selama kegiatan perkuliahan,
pengalaman sebelum perkuliahan, dan harapan kedepan. Peningkatan kualitas berpikir
setelah kegiatan penugasan penulisan blog terlihat dari bagaimana cara berpikir dan
reflektif mahasiswa setelah mendapatkan balikan dari dosen pengampuh mata kuliah.
Mahasiswa berusaha mencari beberapa segi yang paling menarik serta perlu adanya
perbaikan menurut mereka. Kemampuan ini sangat penting bagi mahasiswa terutama
untuk meningkatkan keahlian dalam meneliti ketika bekerja sebagi guru fisika.
Kemampuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fisika.

Peningkatan kualitas berpikir selama perkuliahan merupakan sasaran yang
diharapkan dari penugasan blog refleksi. Selama proses penulisan blog refleksi,
mahasiswa menunjukkan betapa berartinya kegiatan perkuliahan yang sudah dan
sedang mereka lakukan. Blog refleksi ini sudah menunjukkan fungsinya untuk
membuat kegiatan pembelajaran lebih berarti (Pinya& Rosello, 2014; Xie& Sarma,
2011). Penulisan blog refleksi juga sebagian besar sudah menunjukkan adanya usaha
untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru fisika pada masa mendatang
(Pinya& Rosello, 2014; Chretein et al., 2007)

Penggunaan referensi dalam menulis blog juga mendapat perhatian dalam tugas
refleksi blog. Pemberian referensi ini diharapkan dapat menambah kekuatan
argumentasi penulisan mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan masih rendahnya
penggunaan referensi oleh mahasiswa calon guru fisika pada semester keempat.
Mahasiswa masih jarang menggunakan referensi dalam kegiatan penulisan refleksi blog
pada penulisan awalnya. Penambahan referensi dilakukan mahasiswa setelah
mendapatkan balikan dari dosen. Namun, referensi yang diberikan oleh mahasiswa
masih kurang esensial dan belum menunjukkan peran referensi yang kuat. Perlu
adanya pemberitahuan pentingnya perananan referensi dalam kegiatan akademik serta
dalam berpendapat.
Sikap Mahasiswa dalam Mengumpulkan Tugas Blog Refleksi

Tugas penulisan blog refleksi merupakan jenis tugas baru bagi mahasiswa calon
guru fisika di program studi pendidikan fisika FMIPA UM. Pemberian tugas jenis baru
ini memberikan efek yang berbeda bagi mahasiswa. Mahasiswa masih merasa kurang
nyaman dan kurang begitu memahami jenis tugas yang diharapkan oleh dosen
pengampu mata kuliah.

Mahasiswa masih merasa kebingungan dengan tugas yang diberikan oleh dosen.
Mahasiswa juga masih bingung dengan media yang digunakan untuk mengumpulkan
tugas penulisan blog. Pemberian rubrik penilaian masih belum diberikan oleh dosen
pengampuh, sehingga mahasiswa calon guru fisika masih sedikit mengalami
kebingungan.

Sebagian besar mahasiswa masih banyak mengumpulkan tugas penulisan refleksi
blog mendekati batas akhir penulisan. Bahkan ada yang mengumpulkan semua tugas
penulisan blog  pada hari terakhir pengumpulan tugas. Sebagian siswa berdasarkan
tulisan blog refleksi yang dikumpulkan terasa seakan hanya ingin mengumpulkan tugas
dan persyaratan yang menyertainya. Pemberian batas pengumpulan waktu yang lebih
ketat dapat dijadikan solusi pada penerapan penilaian cara berpikir kritis mahasiswa
calon guru fisika. Pembatasan waktu yang lebih ketat memungkinkan terjadinya
pembenahan cara berpikir serta penyiapan profesionalitas calon guru fisika secara
berkala dan kontinu.

KESIMPULAN
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Berdasarkan temuan pada penelitian mengenai blog refleksi ini, dapat disimpulkan
adanya beberapa tantangan dalam penerapan penilaian cara berpikir kritis calon guru
fisika dengan menggunakan blog refleksi. Tantangan dari metode penerapan hingga
perbaikan cara berpikir mahasiswa dalam melaksanakan tugas. Beberapa
penyempurnaan hendak dilakukan jika ingin menilai cara berpikir kritis mahasiswa
calon guru fisika dengan menggunakan blog refleksi.

Mahasiswa calon guru fisika dapat meningkatkan kemampuan menulis dan
kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan penugasan blog refleksi. Peningkatan
kemampuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya peranan balikan dari
dosen setiap pengumpulan tugas blog refleksi.

Dosen pengampu matakuliah yang berencana menerapkan blog refleksi sebaiknya
memperkenalkan rubrik penilaian dan penggunaannya dalam kegiatan penilaian blog
refleksi. Dosen sebaiknya memberikan balikan baik secara tatap muka dikelas maupun
secara online. Balikan sebaiknya diberikan secara cepat sehingga mahasiswa dapat
meningkatkan kualitas belajarnya secara periodik. Penjadwalan secara ketat sebaiknya
diterapkan untuk penerapan tugas blog refleksi, sehingga mahasiswa dapat
mengumpulkan secara berkala dan bermanfaat bagi perkembangannya.
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