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ABSTRAK: Inquiry merupakan salah satu model yang dapat mendorong mahasiswa untuk aktif 

membangun pengetahuan ilmiah, menerapkannya dalam pemecahan masalah, dan 

mengembangkan kemampuan bekerja ilmiah melalui penyelidikan. Untuk terselenggaranya 

pelatihan kemampuan tersebut diperlukan peralatan praktikum yang memungkinkan 

mahasiswa dapat mengamati fenomena, menggali data, dan menganalisisnya sampai dapat 

membuat kesimpulan atau klaim yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena 

banyaknya konsep-konsep abstrak dalam topik elektromagnetika (misalnya konsep garis-garis 

medan, interaksi medan dan muatan listrik, dan sebagainya) maka pembelajaran inkuiri dengan 

menggunakan benda nyata sulit dilakukan pada topik elektromagnetika. Oleh karena itu, untuk 

membelajarkan elektromagnetika secara inkuiri diperlukan alat bantu berupa program 

computer. Program Technology-Enabled Active learning (TEAL) yang telah dikembangkan oleh 

MIT dapat digunakan untuk keperluan ini. TEAL dapat menampilkan fenomena kelistrik-

magnetan (electromagnetism) dalam bentuk visualisasi 3D, interactive video game dan interactive 

visualisasi java 3D yang dapat digunakan untuk melatih mahasiswa berinkuiri. Melalui TEAL 

diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dalam elektromagnetika, mampu 

menerapkannya untuk memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan berinkuiri 

pada bidang elektromagnetika. 
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PENDAHULUAN 

Tujuan pembelajaran fisika dewasa ini 

tidak saja membantu siswa memahami 

konsep-konsep penting dalam fisika dan 

menerapkannya pada pemecahan masalah, 

tetapi juga belajar bekerja dan berfikir 

secara ilmiah, to do science (NRC, 2012; 

Kurikulum 2006, 2013). Kecakapan ilmiah 

yang penting dikembangkan melalui 

pembelajaran sains pada umumnya, dan 

fisika pada khususnya mencakup: (1) 

merumuskan masalah, (2) menyusun dan 

mengembangkan model (hipotesis), (3) 

merancang dan melaksanakan penyeli-

dikan, (4) menganalisis dan menafsirkan 

data, (5) merumuskan penjelasan/jawaban 

ilmiah atas masalah yang dipecahkan, (6) 

mengembangkan kemampuan matematis 

dan komputasi, (7) terlibat aktif dalam 

perdebatan berdasarkan bukti-bukti 

ilmiah, dan (8) mencari, mengevaluasi, 

dan mengkomunikasikan informasi. 

Pembelajaran yang cocok untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah pem-

belajaran inkuiri (Wenning, 2005; 2006; 

2007; NRC, 2012). Menurut Wenning 

(2006), melalui pembelajaran inkuiri dapat 

dikembangkan kecakapan ilmiah meliputi 

(1) memprediksi dan menjelaskan, (2) 

observasi dan mencatat data, (3) mengi-

dentifikasi dan mengontrol variabel, (4) 

membuat grafik, (5) membuat desain dan 

melaksanakan investigasi, (6) meggu-

nakan teknologi dan hitungan matematis, 

(7) merumuskan kesimpulan berdasarkan 

fakta-fakta yang dapat diverifikasi.  

Dalam pembelajaran inkuiri, tugas 

guru adalah membantu siswa merumus-

kan pendekatan eksperimental, mengiden-

tifikasi dan mengontrol variabel, dan 

mendefinisikan sistem (Wenning, 2005; 

Furtak, 2006). Jadi, hal penting yang 

perlu dipersiapkan guru dalam pem-

belajaran inkuiri adalah menyiapkan 

permasalahan yang akan dipecahkan 

siswa, menyiapkan kelas, menyiapkan 

alat–alat dan bahan yang diperlukan, dan 

membantu siswa merumuskan jawaban 

atas permasalahan yang diangkat. Aris 

(2014) melakukan pembelajaran inkuiri 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Membangun suasana yang responsif; 

(2) mengemukakan permasalahan untuk 

ditemukan atau diteliti melalui media 
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yang digunakan; (3) menstimulasi peserta 

didik agar mengajukan beberapa perta-

nyaan yang bersifat mencari informasi 

tentang masalah tersebut; (4) merumus-

kan hipotesis jawaban dari pertanyaan 

tersebut, dengan dibantu guru; (5) 

menguji hipotesis, yang bisa dilakukan 

oleh guru; (6) pengambilan kesimpulan, 

dilakukan bersama oleh guru dan siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, pembe-

lajaran inkuiri mensyaratkan adanya 

bahan belajar (material) yang memung-

kinkan siswa dapat melakukan penga-

matan langsung untuk mengungkap 

fenomena, merumuskan masalah untuk 

menjelaskan fenomena, melalukan perco-

baan dengan manipulasi variable dan 

melihat dampaknya, mengumpulkan data, 

dan merumuskan kesimpulan yang meru-

pakan penjelasan atas pertanyaan yang 

dipecahkan. Namun demikian, tidak 

semua topic fisika dapat diajarkan secara 

inkuiri seperti itu, khususnya topic 

elektromagnetika yang syarat dengan 

konsep-konsep yang sangat abstrak. 

Untuk membelajarkan topik elektromag-

netika melalui inkuiri, diperlukan alat 

bantu yang lebih cocok, berupa program 

komputer. 

TECHNOLOGY ENABLED ACTIVE 

LEARNING (TEAL) 

TEAL merupakan sebuah proyek 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) yang berupa media pembelajaran 

yang kaya dengan simulasi dan visualisasi 

dari fenomena fisika untuk memfasilitasi 

pebelajaran mahasiswa (Dori & Belcher, 

2005). TEAL merupakan sebuah proyek di 

MIT yang melibatkan penggunaan visu-

alisasi dalam lingkungan belajar yang 

kolaboratif pada mata kuliah listrik dan 

magnet (Dori & Belcher, 2005).  

TEAL merupakan media pembelajaran 

yang kaya dengan visualisasi elektro-

magnetik yang dapat disampaikan melalui 

laptop dan internet. TEAL merupakan 

sebuah pendekatan yang berpusat pada 

pendekatan "pembelajaran aktif" (Dori 

dan Belcher, 2005). TEAL bertujuan untuk 

membantu mahasiswa dalam memvi-

sualisasikan, mengembangkan intuisi 

yang lebih baik, dan mengembangkan 

model konseptual yang lebih baik, tentang 

fenomena elektromagnetik (Dori dan 

Belcher, 2005). TEAL me-rupakan 

gabungan dari gambar 2D dan visualisasi 

3D yang digunakan untuk membangun 

pemikiran mahasiswa agar dapat 

mengetahui sifat dari fenomena 

elektromagnet (Dori & Belcher, 2005). 

TEAL dikembangkan oleh MIT pada 

tahun 2001 (Shieh, 2011). TEAL meru-

pakan pengajaran yang inovatif dan 

pembelajaran yang terstruktur, serta 

dapat digunakan pada kelas – kelas besar 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Shieh, 

2011). Inti dari TEAL adalah pengga-

bungan perkuliahan, pemecahan masalah 

dan hands-on laboratory experiments 

(Breslow, 2010). Jadi TEAL didesain 

sedemikian rupa agar dapat membantu 

mahasiswa menjadi aktif, inovatif dalam 

kegiatan belajar. 

 Model pengajaran interaktif seperti 

TEAL didasarkan pada sebuah prinsip 

bahwa mahasiswa belajar karena mereka 

melakukan sesuatu (pemecahan masalah, 

melakukan eksperimen, dan menganalisis 

data) dengan konsep yang akan mereka 

dapatkan dikelas (Breslow, 2010). TEAL 

dirancang khusus berupa interactive 

visualization dan passive visualization. 

Video tersebut dapat di download di web 

MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). Interactive visualization be-

rupa video game interaktif, dan 3D visu-

alisasi interaktif. Untuk dapat mengakses 

video game interaktif, dan 3D visualisasi 

interaktif, didalam laptop pengguna wajib 

terinstal aplikasi Shockwave, Java dan 

yang paling utama harus terhubung 

dengan jaringan internet. Master installer 

java telah disediakan dalam web MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). 

Dalam   video game interaktif, dan 3D vi-

sualisasi interaktif, mahasiswa dapat 

menganalisis fenomena yang terjadi 

apabila variabel-variabel dalam video 

tersebut diubah-ubah.  

Untuk video passive visualization 

dapat digunakan dengan tidak terhubung 

pada jaringan internet. Hal ini dapat 

memudahkan proses pembelajaran tanpa 

khawatir apabila jaringan internet 

mengalami trouble. Video passive 

visualization dapat langsung digunakan  

tanpa menginstal aplikasi Shockwave dan 
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Java. Untuk dapat menggunakan video 

tersebut cukup dengan memiliki aplikasi 

windows media player. Pada Video passive 

visualization pengguna hanya dapat 

mengamati, menganalisis dan menarik 

kesimpulan dari fenomena yang terjadi 

pada video tersebut.  

Dampak TEAL  Pada Pembelajaran 

Penelitian-penelitian berikut ini 

merupakan penelitian yang telah 

dilakukan dengan menggunakan TEAL 

da-lam pembelajaran. Penelitian pertama 

dilakukan oleh Yehudit judy dori dan John 

Belcher pada tahun 2001 – 2003. Hasil 

penelitian tersebut terdapat berbedaan 

skor pada kelas ekperimen dan kelas 

kontrol yang sangat jauh. Kelas eks-

perimen memiliki nilai <g> yang tinggi 

jauh dari nilai <g> pada kelas kontrol. Hal 

ini menunjukkan bahwa TEAL  memiliki 

dampak yang menonjol ketika digunakan 

dalam pembelajaran.  

Pada tahun 2008 awal semester 

dilakukan penelitian oleh Shieh untuk 

mengetahui dampak TEAL dalam pem-

belajaran. Penelitian tersebut telah 

dilakukan selama dua semester per-

kuliahan (Shieh, 2011). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kelas yang menggunakan TEAL 

pada semester 1 dan semester 2 memiliki 

nilai gain yang lebih tinggi daripada kelas 

kontrol (Shieh, 2011). Penelitian dila-

kukan kembali oleh Shieh pada tahun 

2009 untuk mengetahui dampak TEAL 

dalam pembelajaran siswa dan pengajaran 

guru. Hasil dari penelitian tersebut 

kembali menunjukkan bahwa kelas yang 

menggunakan TEAL lebih unggul dari 

kelas kontrol (Shieh, 2012). 

Dengan adanya animasi pada materi 

elektromagnet,memungkinkan mahasiswa 

untuk mendapatkan informasi tentang 

cara dimana medan mengirimkan te-

gangan dengan melihat bagaimana ge-

rakan material objects bergerak atau 

berkembang sebagai respon terhadap 

tegangan tersebut (Belcher & Olbert, 

2002). Materi pembelajaran berbasis tek-

nologi ini sangat berguna dalam materi 

elektromagnet untuk membantu maha-

siswa pada suatu konsep dan proses dari 

fenomena (Dori & Belcher, 2005). 

Dalam penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Dori & Belcher (2005), 

mereka sangat percaya bahwa guru dan 

mahasiswa perlu memasukkan visualisasi 

dalam pengajaran dan pembelajaran 

fenomena ilmiah, terutama ketika 

berhadapan dengan konsep-konsep abs-

trak seperti pada materi elektromagnet. 

Oleh karena itu, kemampuan berfikir 

mahasiswa dapat terkonstruk. Kemam-

puan berfikir mahasiswa salah satunya 

yaitu kemampuan pemecahan masalah. 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Setelah memahami konsep, mahasiswa 

dituntut untuk dapat memecahkan suatu 

masalah yang berkaitan dengan konsep 

tersebut. Beberapa peneliti (Ibrahim & 

Rebello, 2012) telah menjelaskan bahwa 

solving sebagai urutan prosedur masalah 

yang harus diselesaikan oleh solver. 

Pemecahan masalah dapat dianggap 

sebagai salah satu elemen kunci dalam 

setiap disiplin ilmu (Ibrahim & Rebello, 

2012).  

Kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah secara mandiri. 

Memecahkan masalah adalah ketrampilan 

hidup yang sangat penting untuk 

dipelajari semua siswa (McDonald & 

Hershman, 2010). Ketrampilan ini tidak 

dapat dihafalkan dari buku. Pada 

kenyataannya setiap individu memiliki 

proses – proses yang unik dalam meme-

cahkan masalah. Pengertian dari 

kemampuan pemecahan masalah adalah 

suatu kapabilitas, yaitu suatu kemam-

puan yang diperoleh melalui belajar 

(Santrock, 2008). 

Para ahli pembelajaran secara umum 

mendefinisikan pemecahan masalah 

melalui enam langkah dimana setiap 

orang harus menggunakannya untuk 

mencapai hasil-hasil yang di inginkan. 

Enam langkah tersebut seperti yang 

dikemukakan oleh (McDonald & 

Hershman, 2010), merupakan proses-

proses terorganisasi yang diterapkan 

orang untuk menghemat waktu, materi 

dan uang pada saat memecahkan suatu 

masalah. Langkah-langkahnya sebagai 

berikut. (1) Mendefinisikan masalah 

dengan jelas. (2) Menentukan sasaran 
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berupa hasil yang diharapkan. (3) 

Mengembangkan solusi terbaik. (4) 

Memilih solusi terbaik. (5) Menerapkan 

solusi. (6) Mengevaluasi hasil-hasil aktual 

dan membuat perubahan yang diperlukan. 

Penting sekali menjelaskan pada 

siswa bahwa melalui pengalaman, siswa 

dapat mengembangkan teknik atau cara 

untuk memecahkan suatu masalah. Pada 

ahirnya siswa akan menyadarinya dan 

dapat secara mandiri dalam memecahkan 

suatu masalah. Pemecahan masalah 

merupakan salah satu kemampuan yang 

utama dalam pengajaran sains (Gok, 2010: 

110). Kemampuan pemecahan masalah 

memiliki tahapan yang meliputi tahap 

deskripsi, perencanaan, implementasi, dan 

pengujian (Gok dan Silay, 2010:8-9). Pada 

tahapan deskripsi, siswa mengidentifikasi 

besaran yang tidak diketahui, besaran 

yang diketahui, menyebutkan kondisi, 

menggambarkan sketsa soal dan me-

nyebutkan persamaan yang sesuai. 

Selanjutnya, siswa melakukan peren-

canaan dengan menemukan hubungan 

antara besaran yang diketahui dengan 

besaran yang tidak diketahui, atau 

menemukan hubungan antara masalah 

yang berkaitan atau masalah yang telah 

ditemukan solusinya dan menggunakan 

informasi tersebut untuk membuat 

rencana penyelesaian. Pada tahap imple-

mentasi, siswa menerapkan langkah-

langkah penyelesaian masalah sesuai 

rencana pada poin sebelumnya. Pada 

tahap pengujian yaitu tahap akhir, siswa 

melakukan pengujian terhadap kebenaran 

dari solusi permasalahan yang dida-

patkan. Langkah-langkah tersebut sesuai 

untuk diterapkan dalam pengerjaan soal-

soal fisika yang melibatkan hitungan 

matematis. 

KESIMPULAN 

Merujuk pada keunggulan yang 

dimiliki TEAL sebagaimana telah dipapar-

kan, penulis berkeyakinan bahwa dengan 

bantuan TEAL, pembelajaran topic elek-

tromagnetika dapat dilakukan secara 

inkuiri dan mahasiswa dapat memahami 

konsep-konsep pokok elektromagnetika 

dengan baik sehingga dapat menerap-

kannya dalam pemecahkan masalah. 

Namun demikian perlu dilakukan 

penelitian sistematis untuk menguji 

dugaan tersebut.  
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