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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. 

Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas 

bagi kehidupan suatu bangsa. Pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan 

berakhlak mulia untuk membangun masyarakat sejahtera. 

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional terus berupaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya 

diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi guru. Berbagai cara dilakukan oleh sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi guru, termasuk SMA Negeri 1 Bangil. 

Peningkatan kompetensi guru di SMA Negeri 1 Bangil dilakukan dengan cara: 1)  

memberi beasiswa S2 kepada guru-guru MIPA dan bahasa Inggris, 2) memberi kesempatan 

guru-guru untuk mengikuti MGMP dan Lesson Study di tingkat sekolah maupun kabupaten, 3) 

memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti Seminar, Workshop, Lokakarya, 

Konggres dan Pelatihan-pelatihan. Selain itu, guru fisika dan matematika pada tahun ini 

mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi OSN guru.  

Bagi kami, mengikuti OSN guru merupakan kesempatan emas. Selama ini kami hanya 

bertindak sebagai motivator dan fasilitator pada OSN. Tahun ini kami mendapat kesempatan 

menjadi aktor OSN, merupakan kesempatan yang luar biasa. Inilah saatnya bagi kami untuk 

membuktikan kapabilitas kami sebagai guru yang dapat digugu dan ditiru. 

Sejak tahun 1993 saya menjadi guru fisika di SMA Negeri 1 Bangil dan membina OSN 

fisika sejak tahun 1998. Setiap even OSN digelar, hampir di setiap mata lomba siswa kami lolos 

di tingkat kabupaten. Ironisnya, belum pernah sekalipun siswa kami lolos seleksi ke tingkat 

propinsi. Tepatnya siswa kami adalah jago kandang.   

Perasaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kalimat, ketika SMS Panitia OSN berdering 

pada Kamis, 11 Agustus 2011, antara percaya dan tidak. Subhanalloh. Puji syukur kehadirat 

Illahi atas segala rahmad dan nikmat Nya yang terus bertambah. Saya menjadi kontestas lima 

besar Jawa Timur untuk berangkat ke Menado. Berkumpul untuk berkompetisi dengan guru-guru 

terpilih dari seluruh tanah air adalah mimpi saya. Mimpi yang akan menjadi kenyataan.  
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Semoga keberangkatan saya dalam mengikuti seleksi OSN guru fisika tingkat Nasional di 

Manado membawa berkah dan hikmah, terutama menjadi inspirasi bagi siswa kami untuk dapat 

mengikuti OSN sampai tingkat nasional, bahkan internasional dan menjadi motivasi bagi guru- 

guru SMA Negeri 1 Bangil untuk meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab sebagai 

pembina OSN. 

 

B. Tujuan Mengikuti OSN Guru Fisika 

Tujuan mengikuti OSN guru fisika antara lain sebagai berikut:  

1. mengukur kompetensi guru-guru pembina OSN. 

2. mengetahui teknik membina OSN di sekolah-sekolah dan memberi motivasi kepada 

siswa agar dapat berhasil lolos seleksi sampai tingkat Nasional, bahkan Internasional 

melalui sharing dengan guru-guru pembina OSN se Indonesia. 

3. menggali dan mentransfer materi OSN sebagai modal untuk mengantarkan siswa 

mengikuti OSN sampai tingkat Nasional, bahkan Internasional. 

4. menggali pengetahuan tentang metode pembelajaran dan penggunaan media belajar 

sebagai sumber belajar siswa, sehingga pembelajaran fisika di kelas menjadi lebih 

bervariasi, menarik, menyenangkan dan tidak membosankan. 

5. memberi motivasi kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensi dan tanggung 

jawab sebagai pembina OSN di sekolah. 

  

C. Manfaat Mengikuti OSN Guru Fisika 

Manfaat mengikuti OSN Guru Fisika antara kain sebagai berikut: 

1. mengetahui kompetensi guru pembina OSN. 

2. memperoleh informasi tentang teknik membina OSN di sekolah-sekolah dan memberi 

motivasi kepada siswa agar dapat berhasil lolos seleksi sampai tingkat Nasional, bahkan 

Internasional melalui sharing dengan guru-guru pembina OSN se Indonesia. 

3. memperoleh materi OSN sebagai modal untuk mengantarkan siswa mengikuti OSN 

sampai tingkat Nasional, bahkan Internasional. 

4. memperoleh pengetahuan tentang metode pembelajaran dan penggunaan media belajar 

sebagai sumber belajar siswa, sehingga pembelajaran fisika di kelas menjadi lebih 

bervariasi, menarik, menyenangkan dan tidak membosankan. 

5. meningkatkan kompetensi guru dan tanggung jawab sebagai pembina OSN di sekolah. 
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BAB II 

KEUNGGULAN SEBAGAI GURU FISIKA 

 

 

A. Pembelajaran Fisika yang Pernah Dilakukan 

1. Metode Eksperimen Virtual pada Pembelajaran Fisika Berbasis Masalah (PBL) 

Dapat Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa.  
 

.......... 

 

2. Metode Inkuri Terbimbing Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.  
 

 

B. Pengalaman Mengikuti Pelatihan Pengembangan Profesi 

 

....  Jelas .... 

 

 

C. Karya Pengembangan Profesi  

1.  Dipublikasikan di Jurnal Ilmiah FMIPA Universitas Negeri Malang 

 

 

2. Mengelola Blog Fisika 

Saya mengelola Blog Fisika dengan Physics SMA Negeri 1 Bangil dengan alamat 

http\\www.ayobelajarfisika.blogdetik.com sejak tahun 2006. Blog ini berisi tentang: 1) 

materi pelajaran fisika untuk SMA, 2) metode-metode pembelajaran, 3) artikel-artikel 

fisika dan astronomi, 4) tugas-tugas fisika untuk siswa.  Selain itu, juga menyediakan page 

untuk download gratis berupa file-file: 1) soal-soal OSN fisika, dan astronomi, 2) tugas-

tugas fisika untuk siswa, 3) perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP), 4) soal-soal UNAS 

untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, ekonomi, sosiologi, ekonomi, 

bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, 5) model kurikulum RSBI, 6) animasi fisika, 7) 

presentasi untuk mengajar fisika, dan 8) presentasi fisika modern.  

 

      ........  lanjutkan .... 
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BAB III 

HARAPAN DAN RENCANA PEMBELAJARAN FISIKA MASA DATANG 

 

 

A. Harapan Pembelajaran Fisika di Masa Datang 

 

B. Rencana Pembelajaran Fisika Masa Depan 

Fisika mencakup tiga aspek, yaitu fisika sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Hasil 

belajar aspek kognitif lebih dekat dengan produk fisika, aspek psikomotorik berkaitan erat 

dengan proses fisika, dan aspek afektif yang berhubungan dengan sikap ilmiah siswa. Siswa 

yang belajar fisika harus melakukan proses aktif. Keaktifan belajar fisika terletak pada dua segi, 

yaitu aktif bertindak secara fisik (hands-on) dan aktif berpikir (minds-on).   

................ 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru merupakan ajang kompetisi yang sehat bagi guru 

dan dapat meningkatkan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dapat dilihat dari usaha 

setiap peserta OSN untuk belajar menulis (paling tidak: menulis risalah akademis), 

mempersiapkan diri untuk mengikuti test fisika ataupun bidang pedagogig, merancang 

pembelajaran, dan membuat assessment.    

Selain itu OSN guru dapat berfungsi sebagai forum silaturrahmi. Sebagai forum 

silaturrahmi, OSN merupakan tempat sharing  pembina OSN seluruh Indonesia, sehingga 

pembinaan OSN di Indonesia menjadi lebih baik. Lebih dari itu, semoga forum ini tetap 

berlanjut menjadi forum komunikasi pembina OSN seluruh Indonesia untuk meningkatkan  mutu 

pendidikan di Indonesia.  

 

B. Saran-saran 

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pembina OSN di Indonesia, maka OSN guru 

diharapkan bukan hanya mata pelajaran fisika dan matematika, tetapi untuk semua pelajaran 

OSN yaitu, kimia, biologi, astronomi, kebumian, ekonomi, dan TIK.  

2. Pelaksanaan OSN guru diharapkan berlangsung secara kontinyu setiap tahun dengan jadwal 

pelaksanaan yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan lomba OSN siswa.  

3. Pemerintah memberikan wadah bagi peserta OSN guru tingkat nasional ini, sehingga 

komunikasi antara peserta OSN tetap berlanjut. 

 

 

 

 

 

 



Ayobelajarfisika.blogdetik.com Page 6 
 

 

Lampiran-lampiran : 

 

 

 


