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BAB II
HAKIKAT PEMBELAJARAN FISIKA

DAN
PENDEKATAN PEMECAHAN SOAL FISIKA

II.1. Hakikat Pembelajaran Fisika

II.1.1. Apakah Fisika itu ?

Manusia adalah makhluk berpikir yang setiap saat dalam hidupnya sejak

dilahirkan sampai menjelang ajal tiba tak pernah berhenti berpikir. Hampir tak ada

masalah yang menyangkut kehidupannya dapat terlepas dari jangkauan pikirannya.

Memang berpikir itulah yang mencirikan hakikat manusia dan berkat kegiatan berpikir

jualah dia menjadi manusia. Berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang

dapat menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya, dengan menggunakan berbagai macam

pengetahuannya, manusia dapat memperluas wawasan dan memperkaya peradabannya.

Berbagai peralatan dan teknologi berhasil dikembangkan oleh manusia dengan jalan

menerapkan ilmu yang telah dikuasainya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kegiatan berpikir manusia, lahir dalam

rangka menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: 1). Apakah yang ingin kita diketahui ?

2). Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan ? dan 3). Apakah manfaat

pengetahuan tersebut bagi manusia ? Ketiga pertanyaan pokok tersebut di atas, berturut-

turut berkaitan dengan aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ilmu

sebagai produk yang diperoleh manusia dari kegiatan berpikir tentu saja bahan kajiannya
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terbatas hanya pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengalamannya sebab ruang

lingkup kemampuan pancaindera manusia termasuk segala peralatan atau teknologi yang

dikembangkan sebagai alat bantu pengamatan, jangkauannya terbatas hanya pada dunia

empiris.

Fisika sebagai ilmu pengetahuan telah berkembang sejak awal abad ke 14 yang

lalu. Fisika bersama-sama dengan biologi, kimia, serta astronomi tercakup dalam

kelompok ilmu-ilmu alam (natural sciences) atau secara singkat disebut science. Dalam

bahasa Indonesia istilah science ini diterjemahkan menjadi sains atau ilmu pengetahuan

alam. Sains termasuk fisika merupakan salah satu bentuk ilmu. Oleh karena itu, ruang

lingkup kajiannya juga terbatas hanya pada dunia empiris, yakni hal-hal yang terjangkau

oleh pengalaman manusia. Alam dunia yang menjadi objek telaah fisika ini sebenarnya

tersusun atas kumpulan benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang satu dengan lainnya

terkait dengan sangat kompleks.

Sains atau ilmu pengetahuan alam pada dasarnya merupakan abstraksi dari

aturan atau hukum alam yang disederhanakan. Penyederhanaan ini memang diperlukan

sebab kejadian alam yang sebenarnya sangat kompleks. Untuk itu, fisika maupun sains

pada umumnya bekerja dengan landasan beberapa asumsi yaitu bahwa objek-objek

empiris mempunyai sifat keragaman, memperlihatkan sifat berulang, dan kesemuanya

jalin-menjalin mengikuti pola-pola tertentu (Suriasumantri, 1982: 7). Fisika menganggap

bahwa setiap gejala alam terjadi bukan karena kebetulan, akan tetapi mengikuti pola-
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pola tertentu yang bersifat tetap atau disebut deterministik. Namun, ciri-ciri deterministik

di sini bukanlah bersifat mutlak melainkan hanya berarti memiliki peluang untuk terjadi.

Tujuan dasar setiap ilmu termasuk fisika adalah mencari pengetahuan yang

bersifat umum dalam bentuk teori, hukum, kaidah, asas yang dapat diandalkan

(Suriasumantri, 1982: 19). Fisika sebagai ilmu merupakan landasan pengembangan

teknologi sehingga teori-teori fisika sangat membutuhkan tingkat kecermatan yang

tinggi. Oleh karena itu, fisika berkembang dari ilmu yang bersifat kualitatif menjadi ilmu

yang bersifat kuantitatif. Menurut Wospakrik (1993: 1) fisika adalah salah satu cabang

ilmu pengetahuan alam yang pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari dan memberi

pemahaman kuantitatif terhadap berbagai gejala atau proses alam dan sifat zat serta

penerapannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa semua proses fisika ternyata dapat

dipahami melalui sejumlah hukum alam yang bersifat dasar. Namun demikian,

pemahaman ini memerlukan pengetahuan abstraksi dari proses yang bersangkutan dan

penalaran teoretis secara terperinci dalam komponen-komponen dasarnya secara

berstruktur agar dapat dirumuskan dan diolah secara kuantitatif. Perumusan kuantitatif

ini memungkinkan dilakukan analisis secara mendalam terhadap masalah yang dikaji

dan melakukan prediksi tentang hal-hal yang bakal terjadi berdasarkan model penalaran

yang diajukan. Sifat kuantitatif ini dapat meningkatkan daya prediksi dan kontrol fisika.

Peranan matematika di dalam perkembangan fisika, diakui memang sangat

besar. Suprapto (1990) di dalam makalah yang tidak diterbitkan menyebutkan bahwa

matematika lebih banyak diperlukan dalam peranannya sebagai “bahasa ilmu
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pengetahuan dan teknologi”. Istilah bahasa di sini diartikan sebagai alat komunikasi dan

alat mengelola. Bahasa matematika ini bagi fisika berfungsi sebagai penutup kekurangan

yang muncul dari bahasa verbal. Banyak pernyataan-pernyataan fisika yang lebih efisien

dan efektif apabila dinyatakan dalam bahasa matematika.

Kelebihan bahasa matematika jika dibandingkan dengan bahasa verbal adalah

bahwa matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan dilakukan

pengukuran dan pengolahan secara kuantitatif. Di samping itu, bahasa matematika

mampu menghilangkan sifat kabur, ganda, dan emosional yang mungkin timbul ketika

menggunakan bahasa verbal (Ditjen Dikti, 1981: 113). Pernyataan matematis

mempunyai sifat yang jelas, spesifik, informatif, dan mempunyai tingkat kecermatan

yang tinggi serta tidak menimbulkan konotasi yang bersifat emosional.

II.1.2. Teori Belajar Fisika

Sebenarnya, belajar adalah merupakan persoalan setiap manusia. Hampir semua

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang itu terbentuk dan

berkembang karena belajar. Kegiatan belajar terjadi tidak saja pada situasi formal di

sekolah akan tetapi juga di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga, lingkungan

pergaulan di tengah-tengah masyarakat.

Para ahli pendidikan maupun ahli psikologi pada umumnya sependapat bahwa

dalam pengertian belajar terkandung beberapa unsur. Menurut Gorman (1978: 63-64)

unsur-unsur pokok di dalam pengertian belajar, yaitu: 1) belajar sebagai proses, 2)

perolehan pengetahuan dan keterampilan, 3) perubahan tingkah laku, dan 4) aktivitas
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diri. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka pengertian belajar dapat didefinisikan

sebagai proses diperolehnya pengetahuan atau keterampilan serta perubahan tingkah laku

melalui aktivitas diri.

Menurut pandangan teori kognitif Gestalt, manusia sebagai sumber dari semua

kegiatan dan dia bebas membuat pilihan dalam setiap situasi. Teori ini menganggap

bahwa tingkah laku manusia hanyalah ekspresi dari kondisi kejiwaan seseorang.

Implikasi teori Gestalt pada pengembangan pendekatan pembelajaran fisika di kelas

adalah lebih menekankan pada aspek pemahaman, kemampuan berpikir, dan aktivitas

siswa (Suryabrata, 1983: 14).

Dari uraian tersebut berarti apabila teori kognitif ini digunakan sebagai dasar

pijakan dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran fisika di kelas, maka aspek

pemahaman merupakan inti proses belajar. Belajar yang sebenarnya haruslah dapat

memberikan pemahaman bagi siswa, artinya kunci utamanya adalah dimengertinya hal-

hal yang dipelajari. Pendapat Kohler yang dikutip oleh Suryabrata (1983: 28)

menyatakan bahwa ciri-ciri belajar menurut teori Gestalt adalah sebagai berikut:

1. Tergantung pada kemampuan dasar

2. Tergantung pada pengalaman masa lalu

3. Tergantung pada pengaturan situasi yang dihadapi

4. Pemecahan soal yang dilandasi pemahaman dapat diulangi dengan mudah

5. Sekali pemahaman diperoleh, dapat digunakan pada situasi lain yang sejenis.
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Teori Piaget yang dikutip oleh Aiken (1988: 228) menyatakan bahwa seorang

anak menjadi tahu dan memahami lingkungannya melalui jalan berinteraksi dan

beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Menurut teori ini, siswa harus membangun

pengetahuannya sendiri melalui observasi, eksperimen, diskusi, dan lain-lain. Lebih

lanjut dikatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui proses

asimilasi dan akomodasi. Dengan proses asimilasi, siswa mencoba memahami

lingkungannya menggunakan struktur kognitif atau pengetahuan yang sudah ada tanpa

mengadakan perubahan-perubahan. Sedangkan melalui proses akomodasi, siswa

mencoba memahami lingkungannya dengan terlebih dulu memodifikasi struktur kognitif

yang sudah ada untuk membentuk struktur kognitif baru berdasarkan rangsangan yang

diterimanya (Aiken, 1988: 228-229).

Jelaslah bahwa proses konstruksi pengetahuan dalam diri seseorang melibatkan

pengetahuan yang sudah dimiliki. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian belajar

menurut perspektif konstruktivisme yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu

proses dapat dimengertinya pengalaman oleh seseorang berdasarkan pengetahuan yang

sudah dimiliki. Seseorang berinteraksi dengan benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang

terjadi di lingkungan sekitarnya melalui penggunaan pancaindera yang tak mungkin

terpisah dari pengetahuan yang sudah ada termasuk keyakinan-keyakinan dan kesan-

kesan. Menurut Ausubel (1978: 40) belajar akan mempunyai makna bagi siswa apabila

dapat terhubungnya ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk
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membentuk pengetahuan baru. Jadi, adanya pengetahuan yang relevan sangat diperlukan

agar terjadi proses belajar bermakna.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa kemampuan

seseorang untuk membangun pengetahuan dalam dirinya sangat dipengaruhi oleh antara

lain faktor-faktor usia dan pengalaman. Berdasarkan teori Piaget tentang perkembangan

kognitif, siswa SMU diharapkan telah berada pada taraf berpikir formal yang berarti

sudah mampu berpikir hipotetis, proporsional, reflektif, logis, sintesis, imajinatif,

probabilistik, kombinasional, etis, dan verbal serta telah mampu memahami operasi-

operasi yang bersifat abstrak (Sund dan Trowbridge, 1973: 53).

Implikasi-implikasi teori Piaget terhadap pembelajaran sains termasuk fisika,

menurut Sund dan Trowbridge (1973: 55) adalah bahwa guru harus memberikan

kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk berpikir dan menggunakan akalnya.

Mereka dapat melakukan hal ini dengan jalan terlibat secara langsung dalam berbagai

kegiatan seperti diskusi kelas, pemecahan soal-soal, maupun bereksperimen. Dengan

kata lain, siswa jangan hanya dijadikan objek yang pasif dengan beban hafalan berbagai

macam konsep dan rumus-rumus fisika. Selanjutnya, fisika harus dijadikan

matapelajaran yang menarik sekaligus bermanfaat bagi siswa.

Terdapat beberapa kemampuan kognitif yang menurut Reif (1994: 17) sangat

berperanan dalam meningkatkan keberhasilan pemecahan soal-soal fisika yaitu

kemampuan mengidentifikasi serta menginterpretasi secara tepat konsep-konsep maupun
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prinsip-prinsip fisika dan kemampuan membuat deskripsi serta mengorganisasi

pengetahuan fisika secara efektif.

Pengetahuan fisika terdiri dari banyak konsep dan prinsip yang pada umumnya

bersifat sangat abstrak. Kesulitan banyak dihadapi oleh sebagian besar siswa dalam

menginterpretasi berbagai konsep dan prisip fisika sebab mereka dituntut harus mampu

menginterpretasi pengetahuan fisika tersebut secara tepat dan tidak samar-samar atau

tidak mendua arti. Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi

konsep-konsep fisika jelas merupakan prasyarat penting bagi penggunaan konsep-konsep

untuk membuat inferensi-inferensi yang lebih kompleks atau untuk pemecahan soal

fisika yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut.

Situasi soal sebenarnya dapat dideskripsikan dengan berbagai cara, seperti

menggunakan kata-kata, gambar, diagram vektor, ataupun simbol-simbol matematik.

Namun, siswa sebaiknya mampu memilih cara mana yang paling cocok untuk

menggambarkan situasi soal yang dihadapi. Deskripsi pengetahuan diperlukan untuk

menginterpretasi prinsip fisika yang lebih kompleks dan berkaitan dengan beberapa

konsep. Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam membuat deskripsi pengetahuan fisika

sangat berperanan dalam keberhasilan menginterpretasi suatu prinsip fisika yang

melibatkan beberapa konsep.

Kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan fisika tergantung pada

seberapa efektif pengetahuan tersebut terorganisasi. Selanjutnya, pemecahan soal fisika

menjadi semakin mudah jika banyak tersedia informasi yang diperlukan. Oleh karena itu,
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penting sekali untuk diperhatikan bahwa pengetahuan fisika yang terorganisasi secara

efektif akan memudahkan dalam pemecahan soal-soal fisika. Kenyataan yang dijumpai

seringkali justru mengindikasikan bahwa siswa pada umumnya cenderung

mengelompokkan pengetahuan fisika yang mereka peroleh menjadi bagian-bagian yang

seolah-olah tidak saling berkaitan.

II.1.3. Bagaimana seharusnya Fisika diajarkan ?

Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan seseorang secara pribadi mampu

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara bertanggung jawab. Dengan demikian,

pendidikan sains harus dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan

kebiasaan berpikir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun mengatasi berbagai

masalah yang dihadapi. Sekolah tidak perlu dituntut untuk mengajarkan terlalu banyak

materi tetapi sebaiknya lebih difokuskan pada hal-hal pokok yang bersifat fungsional

dalam rangka literasi sains serta mengajarkannya secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Reif (1994: 17) tujuan utama pengajaran fisika adalah membantu siswa

memperoleh sejumlah pengetahuan dasar yang dapat digunakan secara fleksibel.

Fleksibilitas ini didasari oleh dua alasan yaitu:

a) Tujuan pengajaran sains bukan akumulasi berbagai macam fakta akan tetapi lebih

pada kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan dasar untuk memprediksi

dan menjelaskan berbagai gejala alam.

b) Siswa harus mampu memahami perkembangan serta perubahan ilmu dan teknologi

yang sangat cepat.



28

Matapelajaran fisika di SMU bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-

konsep fisika dan saling keterkaitannya serta mampu menggunakan metode ilmiah yang

dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga

lebih menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa (Buku Kurikulum SMU, 1995: 2).

Pengetahuan fisika akan berguna bagi siswa hanya apabila pengetahuan tersebut

mempunyai fleksibilitas terhadap studi lanjut maupun dunia kerja. Harus diingat bahwa

pendidikan sains tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan saintis, akan tetapi

lebih pada usaha membantu siswa memahami arti pentingnya berpikir secara kritis

terhadap ide-ide baru yang nampaknya bertentangan dengan pengetahuan yang telah

diyakini kebenarannya.

Fisika menganggap bahwa benda-benda maupun segala peristiwa di alam dunia

ini terjadi dengan mengikuti pola-pola tertentu serta dapat dipelajari dan dipahami

melalui studi yang cermat dan sistematis. Para ahli fisika percaya bahwa melalui

penggunaan kecerdasan dan bantuan alat-alat yang dapat memperkuat kemampuan

pancaindera, manusia dapat menemukan hukum alam. Fisika juga berasumsi bahwa alam

semesta, sebagaimana namanya merupakan satu sistem tunggal yang luas dengan aturan-

aturan dasar yang berlaku sama di setiap tempat.

Pendidikan fisika harus dapat menjadi pendorong yang kuat tumbuhnya sikap

rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap ide-ide baru maupun kebiasaan berpikir analitis

kuantitatif. Dalam diri siswa sebaiknya ditumbuhkan kesadaran agar melihat fisika

bukan semata-mata sebagai kegiatan akademik, tetapi lebih sebagai cara untuk
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memahami dunia tempat di mana mereka hidup. Pengetahuan sains, menurut Rutherford

dan Ahlgren (1990: 175) harus dipahami dengan cara sedemikian rupa sehingga

memungkin-kannya untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini

keterampilan berpikir adalah sangat diperlukan di samping keterampilan berhitung,

keterampilan manipulasi dan observasi, keterampilan komunikasi, serta keterampilan

merespon suatu masalah secara kritis.

Menurut Reif (1994: 17) fisika adalah matapelajaran yang banyak menuntut

intelektualitas yang relatif tinggi sehingga sebagian besar siswa mengalami kesulitan

mempelajarinya. Keadaan yang demikian ini lebih diperparah lagi dengan penggunaan

metode pembelajaran fisika yang tidak tepat. Guru terlalu mengandalkan metode

pembelajaran yang cenderung bersifat informatif sehingga pengajaran fisika menjadi

kurang efektif karena siswa memperoleh pengetahuan fisika yang lebih bersifat nominal

daripada fungsional. Akibatnya siswa tidak mempunyai keterampilan yang diperlukan

dalam pemecahan masalah karena siswa tidak mampu menerapkan pengetahuan yang

telah dipelajari untuk memecahkan soal-soal fisika yang dihadapi.

Siswa dapat belajar dengan lebih mudah tentang sesuatu hal yang nyata dan

dapat diamati melalui pancainderanya. Dengan menggunakan pengalamannya siswa

sedikit demi sedikit dapat mengembangkan kemampuannya untuk memahami konsep-

konsep abstrak serta memanipulasi simbol-simbol, berpikir logik, dan melakukan

generalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan siswa sangat tergantung pada

kehadiran contoh-contoh konkret terutama tentang ide-ide baru. Menurut Rutherford dan
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Ahlgren (1990: 186) pengalaman-pengalaman konkret akan sangat efektif dalam

membantu proses belajar hanya jika terjadi dalam konteks struktur konseptual yang

relevan. Kesulitan beberapa siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak sering

dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengingat dan menjelaskan istilah-istilah

teknis.

Sains bukanlah sekedar bangun pengetahuan, cara-cara pengumpulan dan

pembuktian kebenaran pengetahuan sebab sains juga merupakan aktivitas sosial yang

menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa ingin tahu, kreativitas, imajinasi,

dan keindahan. Oleh karena itu, dalam belajar fisika siswa harus dapat merasakan bahwa

nilai-nilai ini sebagai bagian dari pengalamannya. Siswa harus dapat merasakan bahwa

sains sebagai proses untuk perluasan wawasan dan peningkatan pemahaman tentang

alam dan segala isinya.

Guru sains seringkali menganggap siswa sebagai ‘kamera video’ yang secara

pasif dan otomatis merekam semua informasi yang disampaikan dalam kelas atau buku

teks. Seharusnya guru memahami bahwa siswa sebagai konsumen aktif yang berhak

memilih dan mempunyai persepsi subjektif. Pengetahuan awal, harapan-harapannya,

maupun prasangka-prasangkanya akan menentukan informasi-informasi mana yang

dipilih dan menjadi perhatiannya. Selanjutnya, apa-apa yang dipilih dan menarik

perhatiannya akan menentukan apa yang akan dipelajari.

Apabila siswa diharapkan dapat menerapkan ide-ide untuk situasi baru, maka

mereka harus diberi banyak kesempatan untuk berlatih. Siswa harus diberi soal-soal
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dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan tingkat kematangan berpikirnya. Soal-

soal fisika yang hanya menekankan formalisme matematik dalam pemecahannya, tidak

efektif jika digunakan untuk mengukur pemahaman konseptual. Jika siswa diharapkan

mampu menerapkan ide-ide untuk situasi yang baru, maka mereka harus berlatih

menerapkannya dalam situasi yang benar-benar baru. Apabila mereka hanya berlatih

menjawab soal-soal yang jawabannya sudah dapat ditebak atau soal-soal yang tidak

realistis, maka mereka sebenarnya tidak belajar. Demikian juga, siswa tidak akan dapat

belajar berpikir kritis, menganalisis informasi, mengkomunikasikan ide-ide ilmiah,

membuat argumentasi logis, bekerja sebagai anggota tim maupun memperoleh

keterampilan-keterampilan lain yang dikehendaki, kecuali jika mereka berlatih

melakukannya dalam berbagai macam konteks.

Faktor latihan akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa memecahkan soal-

soal fisika. Menurut Anastasi (1988: 43) setiap pengalaman dalam bidang pendidikan

yang dialami seseorang baik formal maupun informal, di dalam maupun di luar sekolah

akan diperlihatkan dalam penampilannya pada tes-tes yang menyangkut aspek tingkah

laku tertentu yang relevan. Dengan demikian, latihan intensif menggunakan soal-soal

yang serupa dengan tes akan dapat meningkatkan hasil tes, walaupun hal ini belum tentu

diiringi dengan peningkatan aspek tingkah laku baku yang diujikan. Oleh karena itu,

keadaan ini akan mengurangi tingkat validitas tes yang bersangkutan sebab tes akan

menjadi alat ukur yang kurang bermutu. Tes menjadi alat yang tidak tepat untuk
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memastikan apakah seseorang telah berhasil mengembangkan pengetahuan dan

keterampilan yang diujikan.

Kelemahan tersebut dapat diatasi apabila latihan-latihan yang diberikan lebih

ditekankan pada aspek penerapan keterampilan berpikir dan bukan sekedar hafalan.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Anastasi (1988: 47) bahwa jika latihan

penerapan keterampilan kognitif berjalan efektif, maka hal tersebut dapat meningkatkan

kemampuan mengatasi tugas-tugas intelektual yang diberikan di kemudian hari. Latihan-

latihan pemecahan soal seperti itulah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

kerja intelektual seseorang tidak hanya pada tes-tes tetapi juga dalam pekerjaan

akademik maupun aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari yang tergantung pada

pengalaman belajar.

Terdapat beberapa bentuk soal fisika yang masing-masing memiliki kelebihan

dan kekurangan. Namun demikian, menurut Aiken (1988: 40) soal berbentuk uraian

mempunyai manfaat sangat penting yakni dapat digunakan untuk mengukur kemampuan

siswa dalam hal memilih, mengorganisasi, membuat hubungan antar konsep, prinsip

serta mengkomunikasikannya secara jelas dan tepat. Hal ini tidak mungkin diperoleh

melalui penggunaan soal berbentuk pilihan ganda. Di samping itu, dengan soal-soal

berbentuk uraian siswa tidak mungkin mendapatkan jawaban benar hanya dengan cara

menerka-nerka.

Soal berbentuk uraian dapat dibuat lebih efektif dengan jalan merumuskan

pertanyaannya sejelas mungkin sehingga tak ada interpretasi yang berbeda-beda di antara
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para siswa. Penilaian jawaban soal berbentuk uraian didasarkan pada kualitas jawaban.

Penilaian ini diusahakan agar seobjektif mungkin dan tidak tergantung pada faktor-faktor

maupun kesan-kesan di luar materi soal, melainkan lebih tergantung pada pemahaman

dan kemampuan yang ditunjukkan.

Pengajaran fisika yang hanya berusaha memberikan sekumpulan fakta dan

pengetahuan kepada para siswa mengakibatkan pemahaman yang sangat sedikit dan

tentu saja tidak mengembangkan kebebasan intelektual. Tetapi mengajarkan cara-cara

berpikir ilmiah sebagai suatu perangkat prosedur yang terpisah dari substansi metode

ilmiah adalah juga akan sia-sia. Guru fisika harus membantu siswa untuk memperoleh

pengetahuan ilmiah tentang dunia dan kebiasaan berpikir ilmiah pada saat yang

bersamaan.

Matapelajaran fisika SMU sebagai bagian dari matapelajaran IPA di SMU

merupakan kelanjutan pelajaran fisika di SMP yang mempelajari sifat materi, gerak, dan

fenomena lain yang ada hubungannya dengan energi. Selain itu, juga mempelajari

keterkaitan antara konsep-konsep fisika dengan kehidupan nyata, pengembangan sikap

dan kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi beserta

dampaknya (Buku Kurikulum SMU, 1995: 1).

Di dalam buku kurikulum tersebut juga disebutkan bahwa matapelajaran fisika

SMU berfungsi antara lain memberikan bekal pengetahuan dasar kepada siswa untuk

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Masih dari Buku Kurikulum SMU, ruang lingkup bahan kajian
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fisika di SMU dikembangkan dari bahan kajian fisika di SMP yang diperluas sampai

kepada bahan kajian yang mengandung konsep abstrak dan dibahas secara kuantitatif

analitis. Secara garis besar materi pelajaran fisika di SMU meliputi:

Kelas I.

Besaran dan satuan, kinematika dan dinamika gerak lurus, memadu gerak, gerak

melingkar dan gaya gravitasi bumi, usaha dan energi, gesekan, impuls, momentum, dan

tumbukan, getaran, gelombang dan bunyi, elastisitas, fluida tak bergerak dan fluida

bergerak, serta suhu dan kalor.

Kelas II.

Listrik statis, rangkaian listrik arus searah, medan magnetik dan induksi

elektromagnetik, optika geometrik dan alat-alat optik, sinar katoda, struktur inti, struktur

bumi, tata surya, dan bola langit.

Kelas III.

Persamaan gerak, gelombang mekanik, kesetimbangan benda tegar, teori kinetik gas,

termodinamika, medan magnetik, arus dan tegangan bolak-balik, induksi

elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, optik fisis, relativitas, dualisme

gelombang partikel, atom berelektron banyak, molekul, zat padat, inti atom, dan jagat

raya.
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II.2. Pendekatan Pemecahan Soal Fisika

Di bagian depan telah dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan soal

fisika dalam penelitian ini adalah sejenis tugas yang biasanya terdapat di bagian akhir

pada setiap bab dalam buku-buku pelajaran fisika. Secara khusus, tugas ini

menggambarkan situasi tertentu dilengkapi dengan beberapa informasi yang sering-kali

berupa harga numerik variabel-variabel yang terlibat dalam situasi tersebut dan paling

tidak satu variabel yang lain diminta untuk ditentukan harganya (Newell & Simon, 1972:

327) Tugas ini sangat spesifik dan dirumuskan dengan baik karena hanya variabel-

variabel yang relevan saja yang tercakup dan variabel yang tidak diketahui ditunjukkan

secara eksplisit.

Kemampuan manusia dalam memecahkan masalah telah menjadi perhatian

sejak lama. Hasil karya Polya seorang ahli matematika yang berupa buku dengan judul:

How to solve it ? diterbitkan pertama kali pada tahun 1944. Hasil karya Polya tersebut

sangat berperanan dalam perkembangan penelitian-penelitian tentang cara-cara

pemecahan soal dalam bidang matematika dan fisika di kemudian hari.

Polya memberikan bantuan sistematis bagi para siswa yang sedang belajar

bagaimana memecahkan soal-soal matematika. Buku tersebut adalah hasil dari

pengalamannya sendiri baik sebagai ahli matematika maupun guru matematika dalam

memecahkan soal. Polya (1956: xvi-xvii) mengembangkan empat langkah pokok yang

disebut kerangka kerja umum untuk memecahkan soal sebagai berikut: pemahaman soal,

perencanaan pemecahan, pelaksanaan rencana, dan pengecekan kembali.
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Pemecahan soal merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran

fisika. Pada dasarnya, pemecahan soal merupakan aspek penerapan konsep-konsep fisika

yang diperoleh melalui proses belajar. Menurut Reif (1994: 17) kemampuan-kemampuan

kognitif yang diperlukan agar siswa dapat menerapkan pengetahuan fisika, seperti telah

dikemukakan di bagian depan, antara lain: kemampuan menginterpretasi secara tepat

konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika, serta kemampuan mendeskripsikan dan

mengorganisasi pengetahuan tersebut secara efektif. Kemampuan-kemampuan ini

diperlukan sebagai prasyarat terhadap kemampuan-kemampuan pemecahan soal yang

secara umum mencakup kemampuan menganalisis soal, menyusun solusi, dan

memeriksa kembali solusi.

Kebutuhan pemecahan masalah atau soal muncul ketika seseorang ingin

mencapai tujuan yang diinginkan. Soal fisika pada umumnya merupakan tugas yang

meminta siswa melakukan serentetan tindakan yang membawanya dari kondisi awal

menuju ke kondisi akhir yang diinginkan. Langkah-langkah tindakan yang teridentifikasi

dengan baik diharapkan dapat menghasilkan solusi atau penyelesaian soal. Karakteristik

soal yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitannya, menurut Maloney (1992: 342)

adalah: konteks, petunjuk, informasi yang diberikan, kejelasan pertanyaan, jumlah cara

pemecahan yang dapat digunakan, dan beban ingatan. Dalam memecahkan soal fisika

seringkali diperlukan perhitungan-perhitungan matematis sebagai konsekuensi

penggunaan rumus-rumus fisika. Hal ini bagi sebagian besar siswa akan menimbulkan

kesulitan tersendiri.
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Metode pengajaran pemecahan soal fisika yang paling umum adalah melalui

berbagai contoh dan latihan. Setelah beberapa pengetahuan fisika yang relevan

diberikan, ditunjukkan contoh pemecahan soal baik di dalam buku teks maupun di papan

tulis. Kemudian siswa diberi latihan pemecahan soal-soal yang lain. Metode umum

menghendaki siswa harus mencoba melakukan analisis mengenai strategi yang

diperlukan untuk pemecahan soal secara efektif. Walaupun metode ini tidak memberi

jaminan diperolehnya penyelesaian yang benar untuk setiap soal. Namun, hal ini akan

memberikan suatu strategi “heuristic” yang secara substansial dapat meningkatkan

kemampuan siswa memecahkan soal dan jauh lebih efektif daripada pendekatan coba-

coba yang sering digunakan oleh sebagian besar siswa.

Reif (1994: 27) mengajukan langkah-langkah pokok yang dapat dijadikan

pedoman bagi guru maupun siswa dalam pemecahan soal fisika, yaitu:

1). Analisis soal. Tujuan analisis soal adalah untuk memahami soal secara keseluruhan

melalui identifikasi dan interpretasi informasi-informasi penting yang diberikan serta

jika diperlukan harus mengubahnya menjadi bentuk yang dapat mempermudah

langkah-langkah penyelesaian. Untuk tujuan ini, siswa pertama kali harus membuat

spesifikasi soal secara jelas dengan jalan mengidentifikasi ciri-ciri penting soal dan

mendeskripsikan situasi soal dengan bantuan gambar, diagram, atau simbol-simbol

matematik serta membuat ringkasan tujuan-tujuan soal. Deskripsi dasar soal ini

kemudian diperjelas dengan membuat urut-urutan langkah serta deskripsi ulang
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situasi soal dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih teknis yakni konsep-

konsep fisika.

2). Penyusunan konstruksi penyelesaian. Strategi yang cukup efektif untuk menyusun

konstruksi penyelesaian suatu soal adalah membagi atau mengurai (decompose)

menjadi bagian-bagian soal yang lebih kecil dan lebih sederhana yang disebut sub-sub

soal. Proses penyelesaian seperti ini dimungkinkan adanya penggunaan langkah-

langkah yang berulang-ulang, yakni: 1) pemilihan salah satu dari beberapa alternatif

penyelesaian yang memudahkan proses. 2) pelaksanaan penyelesaian berdasarkan

alternatif yang dipilih. Kedua langkah tersebut dapat diulang-ulang sampai diperoleh

jawaban soal yang benar.

3). Pemeriksaan solusi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan apakah solusi

yang diperoleh sudah benar dan memuaskan. Apabila ternyata ditemukan kekurangan

ataupun kesalahan dapat segera diperbaiki. Berikut ini hal-hal pokok yang perlu

dilakukan dalam pemeriksaan ulang pemecahan soal: Apakah semua pertanyaan

sudah terjawab ? Apakah rumus-rumus yang dipakai sudah benar ? Apakah proses

perhitungan sudah benar ? Apakah spesifikasi (harga numerik, satuan, arah vektor)

jawaban sudah benar ? Apakah jawaban yang diperoleh cukup pantas atau konsisten

dengan yang diperoleh melalui cara lain ?

Kemampuan analisis soal sangat mempengaruhi kelancaran penyelesaian suatu

soal. Dengan demikian, analisis soal merupakan langkah yang sangat penting namun

sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu soal dalam rangka
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mensarikan informasi-informasi yang relevan serta menggambarkan situasi soal. Ketika

memulai langkah penyelesaian, kita seringkali kekurangan informasi yang diperlukan.

Apabila hal ini terjadi, dapat digunakan sub soal tertentu untuk menemukan hubungan

yang dapat memberikan informasi tersebut. Atau jika kita mempunyai hubungan yang

berguna, tetapi mengandung besaran yang tak diperlukan, maka dapat digunakan sub

soal tertentu untuk mengeliminasi besaran yang tak diperlukan tersebut.

Di samping kemampuan-kemampuan seperti tersebut di atas, kemampuan siswa

dalam mengorganisasi pengetahuan fisika yang secara hirarki terstruktur dengan baik,

menurut Reif (1994: 28) juga mempengaruhi proses pemecahan soal. Pemecahan soal

dapat dipandang sebagai suatu proses penemuan kombinasi prinsip-prinsip fisika yang

telah dipelajari sebelumnya dan dapat diterapkan untuk memperoleh solusi. Namun

demikian, menurut Gagne yang dikutip oleh Helgeson (1977: 249) pemecahan soal

bukan semata-mata penerapan prinsip-prinsip fisika yang telah dipelajari, tetapi juga

merupakan proses mendapatkan hasil belajar yang baru.

Kesulitan-kesulitan yang banyak dihadapi siswa dalam pemecahan soal

tergantung tidak saja pada tingkat kesulitan soal itu sendiri, maupun pengetahuan fisika

yang dikuasainya, akan tetapi juga pada kemampuannya dalam pengambilan keputusan

untuk memilih serangkaian tindakan yang dapat mengarah kepada tercapainya solusi.
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II.3. Sekilas tentang UMPTN

Berikut ini disampaikan ringkasan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prof.

Dr. Susanto Imam Rahayu yang bertempat di Jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung

pada Selasa 19 Mei 1998.

Pada tahun 1970-an ujian masuk perguruan tinggi negeri masih dilakukan

secara terpisah oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian diupayakan ada

penyeragaman mengenai apa-apa yang diujikan seperti antara lain materi ujian,

kemampuan siswa, dan waktu penyelenggaraan. Pada tahun 1977, sebanyak lima

perguruan tinggi negeri membentuk SKALU. Dalam sistem ujian ini, materi ujian dan

waktu penyelenggaraannya sudah diseragamkan. UMPTN bertujuan untuk memilih

calon-calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti

dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai dengan batas

waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, dari seluruh PTN di Indonesia dibagi menjadi tiga

rayon, yaitu:

a) Rayon A meliputi PTN di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan

Jawa Barat.

b) Rayon B meliputi PTN di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

c) Rayon C meliputi PTN di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,

Maluku, dan Irian Jaya.
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Pada saat ini UMPTN dilaksanakan secara serentak di seluruh perguruan tinggi

negeri di Indonesia. Secara garis besar program studi pada PTN dibagi menjadi dua

kelompok yakni kelompok IPA dan kelompok IPS. Setiap peserta UMPTN kelompok

IPA atau kelompok IPS diberi kesempatan untuk menetapkan paling banyak dua pilihan

program studi dalam kelompoknya secara bebas. Setiap peserta UMPTN kelompok

campuran dapat memilih paling banyak tiga program studi, dengan catatan sedikitnya

satu program studi kelompok IPA dan satu program studi kelompok IPS. Calon

mahasiswa yang berminat masuk ke fakultas-fakultas eksakta mengikuti ujian kelompok

IPA, dan bagi yang berminat masuk ke fakultas-fakultas non eksakta mengikuti ujian

kelompok IPS.

Lokasi ujian tidak merupakan kriteria penerimaan. Peserta ujian tidak perlu

mengikuti ujian di tempat program studi atau universitas yang menjadi pilihannya.

Peserta ujian boleh memilih program studi di mana saja, asal salah satu pilihannya masih

berada di dalam rayon peserta mengikuti ujian.

UMPTN tidak saja menguji pengetahuan (knowledge), akan tetapi juga

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi seperti yang tercakup dalam taksonomi

Bloom kecuali kemampuan evaluasi. Sampai saat ini UMPTN hanya dimaksudkan untuk

menguji kemampuan kognitif calon mahasiswa. Praktikum tidak diujikan, melainkan

hanya materi-materi yang mempunyai indikator keberhasilan sedangkan materi ujian

terkait dengan materi pelajaran di SMU.
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Dikatakan juga bahwa UMPTN bukan tes keberhasilan belajar, melainkan

dimaksudkan sebagai sarana untuk menjaring calon-calon mahasiswa baru yang

mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di

perguruan tinggi negeri sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Penulisan soal-soal UMPTN melibatkan dosen-dosen perguruan tinggi dan

guru-guru SMU. Sebelum mulai melakukan tugas penulisan soal, mereka diberi

penjelasan-penjelasan meliputi: cara-cara penulisan soal, format penulisan soal, ciri-ciri

soal yang baik dan tidak baik, hasil review soal-soal UMPTN tahun-tahun sebelumnya,

dan pembuatan kisi-kisi soal. Di samping itu, diusahakan materi soal selalu baru artinya

materi soal tidak boleh mengulang-ulang. Materi soal dapat diterima oleh semua siswa

lulusan SMU dari segala penjuru tanah air. Derajat kesukaran soal diusahakan tidak

terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Materi soal antara rayon A, rayon B, dan

rayon C diusahakan agar tidak terdapat perbedaan mencolok. Karena hanya sekali pakai,

maka validitas soal-soal UMPTN didasarkan pada validitas isi, antara lain kisi-kisi,

pengalaman, dan kemampuan penulis soal.

Dalam UMPTN, fisika merupakan salah satu materi ujian kelompok IPA

dengan jumlah soal sebanyak 15 butir. Soal-soal fisika dalam UMPTN semuanya

berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban.

II.4. Penelitian-Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian tentang bagaimana seseorang memecahkan soal-soal fisika

telah dilakukan oleh berbagai peneliti dari bidang-bidang psikologi kognitif, ahli-ahli
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fisika, maupun guru-guru fisika. Sebagian besar penelitian-penelitian tersebut dilakukan

dengan cara membandingkan antara kelompok ahli (expert) dengan kelompok awam

(novice) dalam memecahkan soal-soal fisika.

Penelitian-penelitian tentang pemecahan soal fisika pada awalnya sangat

dipengaruhi oleh kerangka kerja yang diusulkan Polya. Sebagai contoh, Reif, Larkin dan

Brackett (1976) menggunakan kerangka kerja yang didasarkan pada usulan Polya pada

awal penelitian-penelitiannya tentang pemecahan soal. Juga Schoenfeld (1978) membuat

suatu usaha bersama untuk mengajarkan kerangka kerja dan juga langkah-langkah yang

telah diperkenalkan Polya kepada para siswanya.

Peneliti-peneliti berikutnya meneliti hal-hal dan isu-isu yang berbeda, tetapi

nampak jelas bahwa mereka juga dipengaruhi oleh kerangka kerja Polya. Kerangka kerja

teoretis yang mendominasi penelitian-penelitian tentang bagaimana siswa memecahkan

soal fisika sampai saat ini adalah kerangka kerja pemrosesan informasi. Penelitian-

penelitian tersebut memfokuskan pada kemampuan siswa dalam menerjemahkan bahasa

yang dinyatakan dalam soal ke dalam lambang-lambang yang dapat dioperasikan secara

tepat dan mendapatkan hasil yang benar. Penelitian-penelitian ini mencoba menentukan

hal-hal seperti pengetahuan seseorang yang dapat digunakan untuk memecahkan soal,

atau informasi kunci dalam soal dan bagaimana seseorang menggunakan informasi-

informasi ini untuk memecahkan soal. Biasanya penelitian-penelitian semacam ini

membandingkan penampilan dari kelompok awam (siswa) dengan kelompok ahli (guru

fisika yang berpengalaman) dengan jumlah subjek yang relatif sedikit.
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Studi tentang pemrosesan informasi dalam pemecahan soal fisika dimulai

dengan publikasi hasil karya Newell dan Simon (1972) yang berjudul: Human Problem

Solving. Pada awalnya studi semacam ini hanya terfokus pada bagaimana seseorang

memecahkan suatu teka-teki, permainan ataupun soal-soal logika. Namun, lambat laun

studi semacam ini dikembangkan untuk mencakup fisika. Satu penelitian awal tentang

pemecahan soal dalam bidang fisika adalah penelitian yang dilakukan oleh Reif, Larkin,

dan Brackett (1976). Dalam penelitian ini, mereka tertarik pada pengajaran tentang

bagaimana siswa belajar maupun keterampilan pemecahan soal secara umum yang

menggunakan usaha-usaha keras siswa dalam pemecahan soal fisika. Hasil dari

penelitian ini menyatakan bahwa dalam memecahkan soal-soal fisika pada umumnya

siswa memulainya hanya dengan melakukan perhitungan-perhitungan dengan cara

serampangan dan tanpa strategi sistematis untuk mengarahkan aktivitasnya.

Dalam penelitian ini, empat langkah strategi pemecahan soal yang diusulkan

Polya (1944) diajarkan kepada satu kelompok siswa. Siswa-siswa yang menerima

instruksi pemecahan soal menunjukkan peningkatan dalam kemampuan memecahkan

soal-soal fisika. Tetapi studi ini hanya melibatkan sejumlah kecil siswa dan waktunya

sangat singkat. Dari studi ini ditemukan bahwa perbedaan dalam penguasaan

pengetahuan fisika yang mendasari soal antara kelompok ahli dan kelompok awam

menentukan cara pemecahan soal. Banyaknya pengetahuan fisika akan memudahkan

dalam analisis kualitatif, menyusun representasi, dan bekerja langsung menggunakan

informasi yang diberikan.
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Larkin (1983) melakukan penelitian tentang cara-cara siswa memecahkan soal-

soal fisika standar. Studi ini menyelidiki peranan representasi dalam proses pemecahan

soal fisika. Larkin membedakan representasi naif (naive) yang melibatkan objek-objek

nyata dan representasi fisik yang melibatkan besaran-besaran fisika seperti gaya, energi,

ataupun medan listrik. Kedua representasi ini dalam beberapa hal berbeda. Representasi

fisik tak tergantung waktu sebab berupa prinsip-prinsip fisika yang relevan. Jadi, tak

tergantung pada lingkungan.

Dari studi ini ditemukan bahwa susunan atau urut-urutan prinsip-prinsip fisika

baik yang digunakan oleh kelompok ahli maupun kelompok awam dalam memecahkan

soal-soal yang tergolong mudah adalah sama dengan inferensi yang ditarik dari

representasi fisik. Pada soal-soal yang tergolong sukar, kelompok ahli menggunakan

representasi fisik untuk menyusun skema sedangkan kelompok awam berusaha langsung

menggunakan persamaan yang mengandung besaran yang ingin dicari. Kemudian jika

persamaan tersebut mengandung terlalu banyak besaran yang tak diketahui, mereka akan

mencari persamaan lain yang hanya mengandung satu besaran yang tak diketahui serta

berharap dapat menyelesaikannya dan selanjutnya mensubstitusikannya kembali ke

dalam persamaan pertama tadi.

Penelitian Finegold dan Mass (1985) yang bekerja berdasarkan kerangka kerja

yang diusulkan Polya menemukan bahwa:
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a) Siswa yang tergolong pandai (good solvers) menerjemahkan pernyataan-pernyataan

soal dengan lebih benar dan lebih tepat daripada siswa yang kurang pandai (poor

solvers).

b) Siswa yang tergolong pandai merencanakan solusinya dengan lebih lengkap dan

terperinci sebelum melaksanakan pemecahan soal dibandingkan dengan siswa

kurang pandai yang cenderung tanpa perencanaan.

c) Siswa yang tergolong pandai mampu menyelesaikan pemecahan soal dalam waktu

yang lebih singkat daripada siswa yang kurang pandai.

d) Siswa yang tergolong pandai menggunakan waktu yang lebih banyak untuk

menerjemahkan pernyataan-pernyataan dan merencanakan pemecahan soal daripada

siswa yang kurang pandai.

e) Siswa yang tergolong pandai lebih banyak menggunakan cara berpikir analitis

daripada siswa yang kurang pandai.

Dari studi ini terlihat bahwa siswa yang tergolong kurang pandai pada umumnya

menghadapi kesulitan, sebab mereka tidak mampu melakukan analisis kualitatif untuk

menyusun representasi secara tepat. Representasi fisik suatu soal sangat penting bahkan

bagi siswa yang pandai sekalipun. Representasi fisik tersebut dapat memperkenalkan

besaran-besaran fisika yang relevan dan memberikan arahan bagi siswa dalam

pemecahan soal.

Penelitian Thro (1978) menemukan bahwa tingkat kemampuan siswa dalam

memecahkan soal secara langsung tergantung pada tingkat penguasaan konsep-konsep
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fisika yang relevan. Robertson (1990) menemukan bahwa siswa perlu mengorganisasi

konsep-konsep, prinsip-prinsip, maupun hubungan saling keterkaitan antar konsep agar

dapat menggunakannya secara efektif dalam pemecahan soal fisika. Chi, Bassock,

Lewis, Reimann dan Glaser (1989) mempelajari bagaimana siswa memanfaatkan contoh

ketika memecahkan soal. Ditemukan bahwa siswa yang tergolong pandai mempelajari

contoh sampai mereka dapat memahaminya, sementara siswa yang tergolong kurang

pandai cenderung melangkah tanpa berusaha memahami contoh terlebih dahulu. Siswa

yang tergolong pandai dapat mengenali ketidakmampuannya dalam memahami suatu

contoh dan berusaha agar dapat mengatasi kesulitan tersebut. Dengan kata lain, siswa

yang tergolong pandai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengenali

kegagalannya dalam memahami suatu contoh. Hal ini sangat penting bagi siswa dalam

rangka mengubah pikirannya jika diperlukan.

Siswa yang tergolong pandai pada umumnya dapat menyadari ketika mereka

tidak memahami suatu masalah dan berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang

diperlukan, sementara siswa yang tergolong kurang pandai tidak pernah menyadari

kenyataan bahwa mereka tidak memahami suatu masalah. Hal ini berarti bahwa bagi

siswa yang tergolong kurang pandai sangat tidak mungkin untuk membetulkan atau

memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

Hambatan utama bagi siswa-siswa yang tergolong kurang pandai ketika mereka

menghadapi soal fisika adalah ketidakmampuannya dalam menerjemahkan pernyataan-

pernyataan verbal menjadi bentuk representasi fisik secara tepat dan efektif. Sebagian
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besar siswa yang tergolong kurang pandai tidak menguasai pengetahuan dasar yang

diperlukan termasuk pengetahuan prosedural yang tepat, penerapan konsep, prinsip,

maupun hubungan-hubungan secara efektif pada situasi baru.

Berkaitan dengan bagaimana siswa belajar fisika, McDermott (1984: 2)

menemukan kenyataan bahwa siswa-siswa pada kelompok umur yang berbeda,

menghadapi kesulitan yang sama baik dalam pemahaman konsep fisika maupun dalam

pemecahan soal-soal fisika. Adanya kesulitan ini, McDermott menyimpulkan bahwa

siswa tidak mudah menguasai pengetahuan fisika dan perlu diarahkan secara eksplisit

dalam memecahkan soal fisika.

Hasil studi yang dilakukan oleh Champagne, dan Klopfer (1977) menyatakan

bahwa siswa menyadari laju benda akan bertambah besar ketika mengalami jatuh bebas.

Namun demikian, beberapa siswa juga berpikiran bahwa laju sebanding dengan gaya

gravitasi. Kira-kira sepertiga dari sejumlah 12 orang siswa memprediksi bahwa waktu

yang diperlukan lebih singkat bagi benda-benda yang lebih berat. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian siswa merasa kebingungan dalam hal perbedaan antara konsep massa

dan konsep berat, juga perbedaan antara konsep kecepatan dan konsep percepatan.

Masih banyak penelitian-penelitian lain yang dilakukan dengan tujuan untuk

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami konsep-

konsep fisika ataupun memecahkan soal-soal fisika. Pada umumnya mereka mengakui

bahwa sebagian besar siswa untuk segala tingkatan umur atau jenjang pendidikan

mengalami hambatan dalam belajar fisika.


