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BAB IV

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

IV.1. Temuan-Temuan Penelitian

Di dalam subbab IV.1 ini akan dikemukakan temuan-temuan penelitian

berkaitan dengan pola pendekatan yang digunakan siswa, tingkat keberhasilan, dan

kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan dalam memecahkan soal-soal fisika

UMPTN, serta kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi siswa dalam belajar fisika.

Selanjutnya, berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut di dalam subbab IV.2

dilakukan analisis dan pembahasan secara lebih mendalam dengan tujuan ingin

mengetahui faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian dicari jalan keluarnya atau cara-

cara pemecahannya.

Namun sebelumnya, perlu kiranya ditegaskan di sini bahwa penelitian ini

menghadapi hambatan teknis untuk mengetahui data tentang skor UMPTN maupun data

responden yang benar-benar diterima sebagai calon mahasiswa PTN. Hal ini disebabkan

karena skor UMPTN merupakan rahasia negara yang tentu saja tidak dapat

dipublikasikan secara luas. Data tentang nama-nama responden yang diterima di PTN

tidak dapat diketahui sebab lembaga-lembaga bimbingan belajar yang menjadi lokasi

penelitian tidak memiliki data tentang nomor peserta UMPTN dari siswa-siswa yang

menjadi peserta program bimbingan belajar dan mereka tidak memberikan laporan

diterima tidaknya di PTN.
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Tanpa bermaksud mengingkari adanya kelemahan-kelemahan atau kekurangan-

kekurangan dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan di atas, temuan-temuan dalam

penelitian ini tetap memiliki nilai strategis. Sebab pola pendekatan sebagaimana yang

diusulkan oleh Frederick Reif (1994) tidak hanya untuk soal-soal fisika UMPTN, akan

tetapi dapat diterapkan pada setiap soal fisika. Pada dasarnya kepada setiap siswa mulai

dari sekolah dasar, menengah bahkan perguruan tinggi dapat diberikan latihan-latihan

analisis soal dalam memecahkan soal fisika baik pada tes harian maupun tes pada setiap

akhir caturwulan maupun akhir semester. Tentu saja tingkat kesulitan dan kompleksitas

soal akan menentukan bobot analisis yang harus dilakukan.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban soal-soal tes uraian diketahui

bahwa pola pendekatan yang digunakan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika

UMPTN dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama, menggunakan pola

pendekatan yang terdiri dari langkah-langkah pokok : analisis soal, penetapan rumus-

rumus, proses perhitungan matematis sampai diperoleh hasil atau jawaban pertanyaan

soal. Kelompok kedua, menggunakan pola pendekatan yang terdiri dari langkah-langkah

pokok : penetapan rumus-rumus, proses perhitungan matematis sampai diperoleh hasil

atau jawaban pertanyaan soal.

Antara kedua pola pendekatan tersebut dapat dibedakan melalui ada tidaknya

langkah analisis soal sebagai awal proses pemecahan soal. Sebagian siswa berusaha

memahami soal dengan melakukan analisis soal melalui identifikasi dan interpretasi

konsep-konsep fisika serta kajian hubungan antara besaran-besaran fisika yang terlibat di
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dalam soal maupun identifikasi tujuan atau pertanyaan soal. Apabila diperlukan harus

mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat mempermudah atau memperjelas

langkah-langkah penyelesaian soal. Sebagian siswa lainnya tidak melakukan analisis

soal. Pada kelompok kedua ini proses pemecahan soal tidak diawali dengan analisis soal

melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dilakukan oleh kelompok pertama seperti yang

disebutkan di atas. Dari seluruh responden sebanyak 246 orang siswa, diketahui

sebanyak 120 (48,8%) orang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal dan

126 (51,2%) orang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.

Sebagai indikator bahwa siswa melakukan analisis soal adalah dituliskannya

data soal yang biasanya berupa harga numerik besaran-besaran fisika yang terlibat dalam

soal, tujuan atau pertanyaan soal maupun deskripsi ulang situasi soal.

Berdasarkan pada distribusi frekuensi skor total tes yang diperoleh masing-

masing siswa dapat dikemukakan deskripsi sebagai berikut : skor minimum = 8,0 dan

skor maksimum = 147,0 dari skor total tertinggi yang diharapkan yakni sebesar 150 serta

rata-rata skor total tes = 58,4. Selanjutnya, untuk keperluan pengolahan dan analisis data,

skor total tes yang dicapai masing-masing siswa dikelompokkan menjadi tiga kategori,

yaitu : kategori rendah (0 - 50), kategori sedang (51 - 100), dan kategori tinggi (101 -

150).

Apabila kemudian skor total tes yang dicapai oleh siswa dan pola pendekatan

yang digunakan dalam pemecahan soal disajikan dalam bentuk tabulasi silang, maka

diperoleh tabel-tabel yang dapat dilihat pada beberapa halaman berikut. Agar dapat
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diperoleh suatu gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan saling

keterkaitan antara kedua variabel tersebut, maka variabel-variabel jenis kelamin, asal

sekolah, pengalaman mengikuti UMPTN, rata-rata nilai fisika dalam buku rapor

digunakan sebagai variabel kontrol.

Tabel 1.4 TABULASI SILANG SKOR TOTAL TES DAN POLA PENDEKATAN

Skor Total
Tes

Pola Pendekatan
Dengan Analisis Tanpa Analisis

Jumlah

0 - 50 45
(18,3%)

84
(34,2%)

129
(52,5%)

51 - 100 48
(19,5%)

36
(14,6%)

84
(34,1%)

101 - 150 27
(11,0%)

6
(2,4%)

33
(13,4%)

Jumlah 120
(48,8%)

126
(51,2%)

246
(100%)

Berdasarkan Tabel 1.4 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pola pendekatan

yang digunakan siswa berhubungan dengan skor total tes yang dicapai. Siswa-siswa yang

memperoleh skor total tes tinggi pada umumnya menggunakan pola pendekatan dengan

analisis soal dan siswa-siswa yang memperoleh skor total rendah pada umumnya

menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal. Dari sebanyak 33 siswa yang

memperoleh skor total tes tinggi 27 (82%) orang menggunakan pola pendekatan dengan

analisis soal dan 6 (18%) orang lainnya menggunakan pola pendekatan tanpa analisis

soal. Sebaliknya, dari sebanyak 129 siswa yang memperoleh skor total tes rendah 84
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(65,1%) orang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal dan 45 (34,9%) orang

menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal.

Berdasarkan pada temuan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat

keberhasilan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN yang dinyatakan dengan

skor total tes ditentukan antara lain oleh pola pendekatan yang digunakan. Siswa-siswa

yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal mempunyai kecenderungan

kuat untuk berhasil memecahkan soal-soal fisika, sedangkan siswa-siswa yang

menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal cenderung tidak berhasil memecahkan

soal.

Namun demikian, dari tabel tersebut terlihat hanya 27 (22,5%) orang dari

sebanyak 120 siswa yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal berhasil

memperoleh skor total tes tinggi. Tingkat keberhasilan siswa dalam memecahkan soal-

soal fisika masih rendah meskipun telah menggunakan pendekatan dengan analisis soal.

Fakta tersebut menunjukkan masih lemahnya kemampuan analisis soal bagi sebagian

besar siswa.

Menurut Frederick Reif (1994), agar analisis soal dapat berhasil dengan baik

diperlukan prasyarat penting yaitu : kemampuan menginterpretasi konsep-konsep dan

prinsip-prinsip fisika secara tepat, kemampuan mendeskripsikan dan mengorganisasi

pengetahuan fisika secara efektif. Nampaknya, kesulitan yang dihadapi oleh sebagian

besar siswa dalam analisis soal adalah masih rendahnya kemampuan-kemampuan dasar

tersebut.
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Tabel 2.4 TABULASI SILANG JENIS KELAMIN, SKOR TOTAL TES, DAN

POLA PENDEKATAN

Jenis Kelamin Skor Total
Tes

Pola Pendekatan
Dengan Analisis Tanpa Analisis

Jumlah

0 - 50 10(7,8%) 54(42,2%) 64(50,0%)
Laki-laki 51 - 100 18(14,1%) 23(18,0%) 41(32,1%)

101 - 150 17(13,3%) 6(4,6%) 23(17,9%)
Jumlah 45

(35,2%)
83

(64,8%)
128

(100%)
0 - 50 35(29,7%) 30(25,4%) 65(55,1%)

Perempuan 51 - 100 30(25,4%) 13(11,0%) 43(36,4%)
101 - 150 10(8,5%) 0(0%) 10(8,5%)
Jumlah 75

(63,6%)
43

(36,4%)
118

(100%)
Jumlah
Total

120
(48,8%)

126
(51,2%)

246
(100%)

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pola pendekatan

yang digunakan siswa berhubungan dengan skor total tes yang dicapai. Siswa-siswa yang

memperoleh skor total tes tinggi baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya

menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal. Sebaliknya, siswa-siswa yang

memperoleh skor total tes rendah terutama laki-laki pada umumnya

menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal. Terlihat bahwa jumlah siswa

perempuan yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal lebih banyak

daripada siswa laki-laki. Namun demikian, lebih dari setengah jumlah siswa yang

memperoleh skor total tes tinggi adalah siswa laki-laki. Bahkan dari kelompok siswa

yang mencapai skor total tinggi tersebut sebagian adalah siswa laki-laki yang tidak

melakukan analisis soal. Pada sisi lain, dari sebanyak 65 siswa perempuan yang
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memperoleh skor total rendah, lebih dari setengahnya menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal.

Berdasarkan pada temuan tersebut dapat dikatakan bahwa siswa laki-laki

mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk memperoleh skor total tes tinggi

daripada siswa perempuan. Beberapa peneliti lain juga menemukan bahwa antara siswa

laki-laki dan siswa perempuan terdapat perbedaan hasil tes matematika dan tes sains.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat diikuti di dalam subbab IV.2.

Tabel 3.4 TABULASI SILANG ASAL SEKOLAH, SKOR TOTAL TES, DAN

POLA PENDEKATAN

Asal Sekolah Skor Total
Tes

Pola Pendekatan
Dengan Analisis Tanpa Analisis

Jumlah

0 - 50 36(17,1%) 75(35,5%) 111(52,6%)
Negeri 51 - 100 45(21,3%) 27(12,8%) 72(34,1%)

101 - 150 23(10,9%) 5(2,4%) 28(13,3%)
Jumlah 104

(49,3%)
107

(50,7%)
211

(100%)
0 - 50 9(25,7%) 9(25,7%) 18(51,4%)

Swasta 51 - 100 3(8,6%) 9(25,7%) 12(34,3%)
101 - 150 4(11,4%) 1(2,9%) 5(14,3%)
Jumlah 16

(45,7%)
19

(54,3%)
35

(100%)
Jumlah
Total

120
(48,8%)

126
(51,2%)

246
(100%)

Berdasarkan Tabel 3.4 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pola pendekatan

yang digunakan siswa berhubungan dengan skor total tes yang dicapai. Siswa-siswa yang

memperoleh skor total tes tinggi baik yang berasal dari sekolah negeri maupun sekolah

swasta pada umumnya menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal. Sebaliknya,
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bagi kelompok siswa-siswa yang memperoleh skor total tes rendah, pola pendekatan

tidak berhubungan dengan tingkat keberhasilannya memecahkan soal-soal fisika. Bagi

kelompok ini, antara siswa yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal dan

siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal tidak terlihat adanya

perbedaan tingkat keberhasilan dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa untuk soal-soal tes uraian

diketahui bahwa siswa-siswa yang memiliki skor total tes rendah dan berasal dari

sekolah swasta pada umumnya tidak mampu menyusun konstruksi rencana pemecahan

soal. Hal tersebut ditunjukkan oleh ketidakmampuannya dalam menuliskan rumus-rumus

fisika yang akan digunakan dalam pemecahan soal. Fakta ini menunjukkan bahwa

tingkat pemahaman konsep-konsep fisika bagi kelompok ini dapat dikatakan sangat

rendah dan masih diperparah lagi dengan tidak memadainya kemampuan mereka dalam

analisis soal.

Secara umum, mutu sekolah-sekolah negeri masih lebih baik daripada sekolah-

sekolah swasta. Dari segi siswa, tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana bagi

kebanyakan sekolah swasta belum memuaskan sehingga dengan sendirinya mutu proses

ataupun hasil-hasil belajar pada umumnya masih di bawah sekolah–sekolah negeri. Hal

inilah yang diduga sebagai penyebab sangat rendahnya tingkat kemampuan siswa-siswa

yang berasal dari sekolah-sekolah swasta dalam pemecahan soal-soal fisika. Pembahasan

lebih lanjut mengenai hal ini dapat diikuti di dalam subbab IV.2.
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Tabel 4.4 TABULASI SILANG PENGALAMAN UMPTN, SKOR TOTAL TES,

DAN POLA PENDEKATAN

Pengalaman
UMPTN

Skor Total
Tes

Pola Pendekatan
Dengan Analisis Tanpa Analisis

Jumlah

0 - 50 42(19,3%) 70(32,3%) 112(51,6%)
Belum 51 - 100 46(21,2%) 31(14,3%) 77(35,5%)
pernah 101 - 150 23(10,6%) 5(2,3%) 28(12,9%)

Jumlah 111
(51,1%)

106
(48,9%)

217
(100%)

0 - 50 3(10,3%) 14(48,3%) 17(58,6%)
Sudah 51 - 100 2(6,9%) 5(17,2%) 7(24,1%)
pernah 101 - 150 4(13,8%) 1(3,5%) 5(17,2%)

Jumlah 9
(31,0%)

20
(69,0%)

29
(100%)

Jumlah
Total

120
(48,8%)

126
(51,2%)

246
(100%)

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pola pendekatan

yang digunakan siswa berhubungan dengan skor total tes yang berhasil dicapai. Siswa-

siswa yang memperoleh skor total tes tinggi baik yang belum pernah maupun yang sudah

pernah mengikuti UMPTN pada umumnya menggunakan pola pendekatan dengan

analisis soal. Sebaliknya, siswa-siswa yang memperoleh skor total tes rendah pada

umumnya menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disebutkan bahwa pengalaman mengikuti

UMPTN nampaknya tidak berhubungan dengan tingkat keberhasilan siswa dalam

memecahkan soal-soal fisika UMPTN.
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Tabel 5.4 TABULASI SILANG RATA-RATA NILAI FISIKA DALAM BUKU

RAPOR, SKOR TOTAL TES, DAN POLA PENDEKATAN

Nilai Rapor
Fisika

Skor Total
Tes

Pola Pendekatan
Dengan Analisis Tanpa Analisis

Jumlah

0 - 50 0(0%) 1(20,0%) 1(20,0%)
9,0 - 10 51 - 100 0(0%) 0(0%) 0(0%)

101 - 150 4(80,0%) 0(0%) 4(80,0%)
Jumlah 4

(80,0%)
1

(20,0%)
5

(100%)
0 - 50 3(8,3%) 3(8,3%) 6(16,7%)

8,0 - 8,9 51 - 100 8(22,2%) 5(13,9%) 13(36,1%)
101 - 150 13(36,1%) 4(11,1%) 17(47,2%)
Jumlah 24

(66,7%)
12

(33,3%)
36

(100%)
0 - 50 28(24,8%) 30(26,5%) 58(51,3%)

7,0 - 7,9 51 - 100 28(24,8%) 17(15,0%) 45(39,8%)
101 - 150 8(7,0%) 2(1,9%) 10(8,9%)
Jumlah 64

(56,6%)
49

(43,4%)
113

(100%)
0 - 50 14(16,1%) 46(52,9%) 60(69,0%)

6,0 - 6,9 51 -100 12(13,8%) 13(14,9%) 25(28,7%)
101 - 150 2(2,3%) 0(0%) 2(2,3%)
Jumlah 28

(32,2%)
59

(67,8%)
87

(100%)
0 - 50 0(0%) 4(80,0%) 4(80,0%)

5,0 - 5,9 51 - 100 0(0%) 1(20,0%) 1(20,0%)
101 - 150 0(0%) 0(0%) 0(0%)
Jumlah 0

(0%)
5

(100%)
5

(100%)
Jumlah
Total

120
(48,8%)

126
(51,2%)

246
100%)

Berdasarkan Tabel 5.4 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pola pendekatan

yang digunakan siswa berhubungan dengan skor total tes yang dicapai. Siswa-siswa yang

memperoleh skor total tes tinggi berapapun rata-rata nilai fisika di dalam buku rapornya
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pada umumnya menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal. Sebaliknya, siswa-

siswa yang memperoleh skor total rendah pada umumnya menggunakan pola pendekatan

tanpa analisis soal termasuk siswa yang rata-rata nilai fisika dalam buku rapornya tinggi.

Apabila dicermati lebih mendalam lagi, tabel di atas menunjukkan bahwa pada

kelompok-kelompok siswa dengan nilai rapor fisika yang semakin tinggi mulai dari 7,0

ke atas jumlah siswa yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal lebih

banyak daripada jumlah siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.

Sebaliknya, pada kelompok-kelompok siswa dengan nilai rapor fisika yang semakin

rendah mulai dari 7,0 ke bawah jumlah siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa

analisis soal lebih banyak daripada jumlah siswa yang menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal.

Berdasarkan temuan tersebut di atas berarti pola pendekatan dengan analisis

soal lebih banyak digunakan oleh siswa yang rata-rata nilai fisika dalam buku rapornya

7,0 ke atas dan skor total tesnya tinggi sedangkan pola pendekatan tanpa analisis soal

lebih banyak digunakan oleh siswa yang rata-rata nilai rapor fisikanya kurang dari 7,0

dan skor total tesnya rendah.

Dari Tabel 5.4 di atas nampak juga bahwa peserta UMPTN pada umumnya

adalah siswa-siswa yang memiliki rata-rata nilai rapor fisika 7,0 atau lebih meskipun

terdapat juga sebagian siswa yang rata-rata nilai rapor fisikanya hanya di sekitar 6,0.
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Tabel 6.4 DATA SKOR TOTAL TES DAN KATEGORI JAWABAN SOAL

Nomor Soal
Tes

Kategori
Jawaban

Soal

Skor Total
Rendah
(0 - 50)

Skor Total
Sedang

(51 - 100)

Skor Total
Tinggi

(101 - 150)

Jumlah

1 BB 34 43 31 108

BS 44 20 - 64

S 50 22 2 74

2 BB 8 11 15 34

BS 54 43 14 111

S 66 31 4 101

3 BB 12 31 22 65

BS 15 19 4 38

S 101 35 7 143

4 BB 3 16 26 45

BS 25 12 4 41

S 100 57 3 160

5 BB 16 36 26 78

BS 28 13 2 43

S 84 36 5 125

6 BB 25 42 31 98

BS 26 13 - 39

S 77 30 2 109

7 BB 11 34 26 71

BS 7 5 1 13

S 110 46 6 162

8 BB 90 59 30 179

BS 14 16 1 31

S 24 10 2 36
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Tabel 6.4 (lanjutan)

Nomor Soal
Tes

Kategori
Jawaban

Soal

Skor Total
Rendah
(0 - 50)

Skor Total
Sedang

(51 - 100)

Skor Total
Tinggi

(101 - 150)

Jumlah

9 B 34 56 29 119

RS 92 28 1 121

PS 2 1 3 6

10 B 34 54 29 117

RS 91 29 1 121

PS 3 2 3 8

11 B 4 20 31 55

RS 123 64 2 189

PS - 2 - 2

12 B 2 14 18 34

RS 125 65 6 196

PS 1 6 9 16

13 B 4 35 30 69

RS 124 43 2 169

PS - 7 1 8

14 B 2 17 30 49

RS 126 60 1 187

PS - 8 2 10

15 B 15 23 27 65

RS 111 59 2 172

PS 2 3 4 9

Keterangan : BB : jawaban benar, alasan benar B : jawaban benar
BS : jawaban benar, alasan salah RS : rumus salah
S : jawaban salah PS : perhitungan salah
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Berdasarkan Tabel 6.4 di atas, berikut ini disajikan temuan-temuan penelitian

berkaitan dengan materi fisika yang terkandung di dalam tiap-tiap soal. Sebagaimana

telah disebutkan pada bagian depan, tes terdiri dari 15 soal terbagi menjadi dua bagian

yaitu bagian A (soal nomor 1 sd. 8) dan bagian B (soal nomor 9 sd. 15). Soal-soal pada

tes bagian A berupa soal pilihan ganda disertai alasan, sedangkan soal-soal pada tes

bagian B berupa soal uraian bebas.

Soal nomor 1. (UMPTN 1995)

Seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km/jam tiba-tiba melihat
seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di depannya. Jika mobil direm
dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 m/s2, maka terjadi peristiwa
..........................
a. mobil tepat akan berhenti di depan anak itu.
b. mobil langsung akan berhenti.
c. mobil berhenti jauh di depan anak itu.
d. mobil berhenti sewaktu menabrak anak itu.
e. mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu. (jawaban benar)

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebagian

besar (70%) dari seluruh responden telah berhasil menjawab dengan benar soal ini,

walaupun lebih dari setengahnya memberikan alasan yang tidak tepat. Beberapa contoh

alasan tidak tepat misalnya, disebutkan mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu

karena kecepatan mobil jauh lebih besar daripada perlambatan mobil. Ada juga alasan

yang menyebutkan karena kecepatan mobil terlalu besar. Alasan-alasan tersebut muncul,

diduga kuat, karena hanya didasari oleh perkiraan-perkiraan belaka tanpa adanya proses

perhitungan matematis dengan menggunakan rumus-rumus fisika yang tepat.
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Sebagian besar siswa lainnya yang melakukan kesalahan dalam pemilihan

rumus-rumus fisika atau dalam proses perhitungan matematis tidak dapat memberikan

jawaban soal ini dengan benar yaitu memilih alternatif jawaban (a) atau (c). Namun di

sisi lain, pilihan jawaban (b) yang kurang masuk akal juga tidak ada yang memilih.

Siswa-siswa di dalam kelompok ini kebanyakan menggunakan rumus s = v t dan v = a t

untuk menentukan waktu tempuh mobil sepanjang 200 meter dan kecepatan mobil pada

saat tiba di lokasi anak berada.

Analisis soal, seperti telah disebutkan di bagian depan merupakan cara untuk

memahami soal melalui identifikasi dan interpretasi konsep-konsep dan prinsip-prinsip

fisika serta kajian hubungan antar besaran-besaran fisika yang terlibat dalam soal untuk

kemudian menetapkan rumus-rumus yang diperlukan. Kesalahan penetapan rumus-

rumus tersebut di atas, nampaknya disebabkan karena siswa hanya menggunakan hasil

identifikasi besaran-besaran fisika yang disebutkan dalam soal yakni kecepatan, jarak,

dan percepatan, tanpa mengkaji dan memahami bagaimana hubungan ketiga besaran

tersebut berdasarkan konteks soal. Salah satu rumus yang dipilih, yakni s = v t

sebenarnya hanya berlaku untuk gerak lurus beraturan sedangkan penulisan rumus yang

lain, yakni v = a t juga salah karena tidak mencantumkan kecepatan awal vo. Pada hal

konteks soal ini adalah gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan konstan dari

kecepatan awal tertentu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemilihan rumus ini

terjadi karena siswa tidak dapat memahami soal dengan baik sebagai akibat rendahnya
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kemampuan analisis soal. Di sini kelihatan juga bahwa siswa tidak memahami konsep

fisikanya karena masih belum dapat membedakan rumus untuk gerak lurus berubah

beraturan dengan rumus untuk gerak lurus beraturan.

Soal nomor 2. (UMPTN 1996)

Apabila sebuah benda bergerak lurus berubah secara beraturan dari kecepatan 2 m/s
sampai diam, jarak yang dicapainya adalah 1 meter. Gerak benda itu dapat ditunjukkan
oleh grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) ...................
a. d.

v(m/s) v(m/s)
2 2 ( jawaban benar)

0 1 t(s) 0 1 t(s)

b. v(m/s) e. v(m/s)
2 2

0 1 t(s) 0 1 t(s)

c. v(m/s)

2

0 1 t(s)

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

59% dari seluruh responden sudah berhasil menjawab dengan benar soal ini, namun

demikian sebagian besar dari mereka tidak dapat memberikan alasan dengan tepat.

Alasan tidak tepat yang banyak dikemukakan siswa adalah karena perpindahan atau jarak
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yang ditempuh benda merupakan luas segitiga. Siswa mengajukan alasan ini karena

secara kebetulan luas segitiga pada alternatif jawaban (d) sama dengan jarak yang

ditempuh benda yaitu satu meter. Pada gerak lurus berubah beraturan grafik hubungan

antara kecepatan dengan waktu biasanya berupa bangun trapesium siku-siku sehingga

jarak yang ditempuh dilukiskan oleh luas bangun trapesium tersebut.

Sebenarnya bangun segitiga siku-siku adalah keadaan khusus dari bangun

trapesium siku-siku yaitu ketika salah satu sisi sejajarnya sama dengan nol. Jadi,

seandainya siswa dapat memahami dengan baik keadaan sebenarnya seperti yang telah

dijelaskan, maka alasan tersebut tidak salah. Alasan tersebut menjadi tidak tepat karena

nampaknya siswa tidak menyadari bahwa segitiga siku-siku berasal dari trapesium siku-

siku. Kesalahan ini terjadi karena rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisa

grafik.

Ada juga alasan yang menyebutkan bahwa berdasarkan rumus v = s/t, jika t

semakin besar v semakin kecil dan jika t semakin kecil v semakin besar. Siswa tidak

memahami bahwa rumus yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut

sebenarnya hanya berlaku untuk gerak lurus beraturan. Rendahnya pemahaman siswa

terhadap rumus-rumus pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan

sebagai penyebab terjadinya kesalahan ini.

Sebagian besar dari siswa-siswa lainnya memilih alternatif jawaban (c) dengan

alasan karena benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan dari kecepatan 2 m/s

menjadi diam, arah grafiknya menurun. Kesalahan tersebut terjadi karena tingkat
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kemampuan siswa dalam menginterpretasi grafik berdasarkan persamaan matematiknya

masih rendah. Nampaknya siswa hanya mengetahui bahwa grafik kecepatan terhadap

waktu untuk gerak lurus diperlambat beraturan adalah menurun, namun mereka tidak

memahami bahwa grafik yang dimaksudkan oleh soal ini harus berupa garis lurus karena

merupakan pernyataan dari persamaan linear vt = vo - at.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelompok siswa yang pada umumnya

memperoleh skor total tes rendah ini tidak dapat memahami dengan baik persamaan

matematik dari rumus-rumus gerak lurus diperlambat beraturan.

Soal nomor 3. (UMPTN 1997)

Apabila cahaya putih dilewatkan pada sebuah kisi difraksi, maka akan dihasilkan tiga
orde pertama spektrum pada layar. Warna spektrum pusat pola difraksi tersebut
adalah..............................
a. putih. (jawaban benar) d. merah dan violet.
b. ungu. e. hijau.
c. merah.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

42% dari seluruh responden telah mampu menjawab dengan benar soal ini akan tetapi

lebih dari sepertiganya tidak dapat memberikan alasan dengan tepat. Contoh alasan tidak

tepat misalnya, disebutkan apabila sinar putih dilewatkan pada kisi difraksi, maka

hasilnya tetap putih. Alasan lain menyebutkan bahwa warna spektrum pada pusat pola

difraksi adalah putih sebab pusat pola difraksi selalu paling terang. Kesalahan-kesalahan

tersebut terjadi karena siswa tidak dapat memahami dengan baik konsep difraksi pada

kisi.
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Difraksi sinar putih pada kisi akan menghasilkan pola berupa spektrum kontinu

pada kedua sisinya. Pada pusat pola difraksi (m = 0) intensitas maksimum untuk semua

warna atau panjang gelombang berada pada daerah yang sama dengan sudut deviasi nol

sehingga terbentuk bayangan celah berwarna putih. Pada sudut-sudut deviasi tertentu

dihasilkan spektrum-spektrum orde kesatu, orde kedua, .......dan seterusnya dengan

intensitas maksimum untuk tiap-tiap warna mulai terpisah dan semakin tinggi ordenya

jarak pisahnya semakin lebar.

Dari kelompok siswa yang tidak dapat menjawab dengan benar soal ini

sebagian besar memilih alternatif jawaban (c) atau (e) dengan alasan-alasan yang tidak

benar. Siswa-siswa yang memilih alternatif jawaban (c) pada umumnya mengajukan

alasan warna spektrum pusat pola difraksi adalah merah karena warna merah memiliki

panjang gelombang paling besar di antara warna-warna lainnya. Kesalahan ini terjadi

karena terdapat anggapan yang tidak benar bahwa pusat pola difraksi adalah daerah

warna dengan panjang gelombang paling besar.

Sementara itu, siswa-siswa yang memilih alternatif jawaban (e) pada umumnya

mengajukan alasan bahwa warna spektrum pusat pola difraksi adalah hijau sebab apabila

sinar putih dilewatkan pada kisi, maka warna putih akan terurai menjadi warna-warna

seperti berikut : merah-jingga-kuning- hijau -biru-nila-ungu. Sesuai dengan urut-

urutannya berarti warna hijau yang terletak di tengah-tengah dianggap sebagai warna

spektrum pusat pola difraksi. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa tidak dapat
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memahami dengan baik konsep difraksi sinar putih pada kisi dan distribusi intensitas

setiap warna atau panjang gelombang yang dihasilkan.

Soal nomor 4. (UMPTN 1994)

I b Pada gejala foto listrik diperoleh grafik
hubungan antara kuat arus (I) yang timbul

a dengan tegangan listrik (V) seperti pada
gambar di samping. Upaya yang dilakukan

0 V agar grafik a menjadi grafik b adalah .......
a. mengurangi intensitas sinarnya.
b. menambah intensitas sinarnya. (jawaban benar)
c. menaikkan frekuensi sinarnya.
d. menurunkan frekuensi sinarnya.
e. mengganti logam yang disinari.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui hanya sebanyak

35% dari seluruh responden yang berhasil menjawab dengan benar soal ini dan itupun

ternyata setengahnya tidak dapat memberikan alasan secara tepat. Sebagai contoh alasan

tidak tepat misalnya, disebutkan bahwa berdasarkan rumus hukum Ohm V = I R, jika

besarnya intensitas (I) ditambah maka V akan bertambah besar pula. Kesalahan ini

terjadi karena siswa terkecoh oleh dua besaran fisika yakni intensitas dan kuat arus listrik

yang kebetulan dinyatakan dengan simbol yang sama, yakni I. Siswa tidak dapat

memahami dengan baik perbedaan pengertian antara besaran I di dalam rumus hukum

Ohm yang menyatakan kuat arus listrik dengan besaran I yang menyatakan intensitas

sinar.

Sebagian besar (94%) dari siswa-siswa yang tidak dapat menjawab dengan

benar soal ini ternyata memilih alternatif jawaban (c). Alasan yang dikemukakan yaitu
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berdasarkan rumus E = h f = h c/, maka kuat arus foto semakin besar jika frekuensi

semakin besar atau panjang gelombang semakin kecil. Alasan lainnya menyebutkan

bahwa kuat arus foto tergantung pada frekuensi dan tidak tergantung pada intensitas

sinar. Kesalahan ini terjadi karena siswa terkecoh oleh simbol E yang sebenarnya

menyatakan energi foton dianggap sebagai kuat arus pada efek foto listrik.

Gejala foto listrik terjadi karena adanya pelepasan elektron dari permukaan

logam tertentu yang dikenai sinar dengan panjang gelombang lebih kecil daripada

panjang gelombang ambang atau frekuensi lebih besar daripada frekuensi ambang untuk

logam tersebut. Atau dengan kata lain, efek foto listrik dapat terjadi jika energi foton

lebih besar daripada energi ikat elektron atau yang disebut fungsi kerja (work function)

permukaan logam. Semakin besar frekuensi sinar (energi foton) yang mengenai

permukaan logam, maka energi kinetik elektron foto akan semakin besar pula. Semakin

besar intensitas sinar (jumlah foton) yang mengenai permukaan logam, maka jumlah

elektron yang lepas dari permukaan logam atau disebut kuat arus foto akan semakin

besar.

Dengan mengacu pada grafik yang disajikan, soal ini menanyakan upaya yang

harus dilakukan untuk memperbesar kuat arus foto yang terjadi. Jadi, bukan menanyakan

upaya yang harus dilakukan agar terjadi efek foto listrik. Dalam hal ini nampaknya siswa

tidak memahami dengan baik bahwa kuat arus foto hanya tergantung pada intensitas

sinar. Dengan demikian, kuat arus pada gejala foto listrik dapat diperbesar hanya dengan

cara menambah intensitas sinarnya.
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Soal nomor 5. (UMPTN 1997)

Jika suatu zat mempunyai kalor jenis tinggi, maka sifat zat itu ....................
a. lambat mendidih.
b. cepat mendidih.
c. lambat melebur.
d. lambat naik suhunya jika dipanaskan. (jawaban benar)
e. cepat naik suhunya jika dipanaskan.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

49,2% dari seluruh responden telah berhasil menjawab dengan benar soal ini walaupun

sepertiganya tidak dapat memberikan alasan dengan tepat. Contoh alasan tidak tepat

misalnya; disebutkan bahwa harga kalor jenis zat berbanding terbalik dengan perbedaan

suhu sesuai dengan hubungan : c  1/T. Berdasarkan hubungan tersebut berarti semakin

besar kenaikan suhunya akan semakin kecil harga kalor jenisnya dan semakin kecil

kenaikan suhunya harga kalor jenisnya akan semakin besar. Temuan tersebut

mengindikasikan adanya suatu anggapan yang tidak benar di antara sebagian siswa

bahwa harga kalor jenis suatu bahan tergantung pada kenaikan suhunya. Pada hal

sebenarnya pengertian kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh setiap satuan

massa bahan tersebut agar suhunya naik satu derajat. Dengan demikian, kalor jenis

merupakan besaran yang menyatakan ciri khas suatu bahan.

Sebagian besar dari responden lainnya yang tidak dapat menjawab dengan benar

soal ini memilih alternatif jawaban (e). Alasan yang mereka kemukakan menyebutkan

bahwa berdasarkan rumus Q = m c T, maka jika kalor jenis (c) berharga tinggi berarti

jumlah kalor yang tersimpan atau dimiliki zat (Q) juga besar sehingga benda akan cepat
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naik suhunya jika dipanaskan. Fakta tersebut menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam

pemahaman tentang pengertian besaran Q yang sebenarnya menyatakan jumlah kalor

yang diperlukan suatu bahan dengan massa m untuk menaikkan suhunya sebesar T,

diartikan secara salah sebagai jumlah kalor yang tersimpan atau dimiliki suatu bahan.

Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak dapat memahami dengan baik pengertian rumus

tersebut.

Soal nomor 6. (UMPTN 1996)

Gas ideal di dalam ruang tertutup memiliki suhu 42oC dan tekanan 7 atm serta
volumenya 8 liter. Jika gas dipanasi sampai dengan 87oC tekanannya naik sebesar 1
atm, maka volumenya..............................
a. berkurang 10%. d. bertambah 20%.
b. tetap. (jawaban benar) e. bertambah 12%.
c. berkurang 20%.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

56% dari seluruh responden berhasil menjawab dengan benar soal ini, walaupun hampir

sepertiganya tidak dapat memberikan alasan dengan tepat. Beberapa alasan tidak tepat

misalnya, disebutkan bahwa volume gas di dalam suatu ruang tertutup selalu tetap.

Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak dapat memahami dengan baik bahwa pemanasan

gas dapat berlangsung pada volume tetap atau pada tekanan tetap. Alasan lain

menyebutkan bahwa berdasarkan rumus (pV)/T = konstan, maka volume gas tetap.

Temuan ini menunjukkan bahwa siswa tidak dapat memahami dengan baik pengertian

hukum Boyle-Gay Lussac.
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Sebaliknya, siswa-siswa yang tidak berhasil memberikan jawaban soal ini

dengan benar pada umumnya melakukan kesalahan di dalam proses perhitungan

matematis. Kesalahan yang banyak dilakukan siswa yaitu ketika memasukkan harga dari

besaran-besaran p, V, dan T ke dalam rumus hukum Boyle-Gay Lussac maupun ketika

melakukan proses perhitungan.

Soal nomor 7. (UMPTN 1997)

Pada pipa organa terbuka nada atas keduanya menghasilkan panjang gelombang
sebesar x dan pada pipa organa tertutup nada atas keduanya menghasilkan panjang
gelombang sebesar y. Apabila kedua pipa sama panjang, maka perbandingan antara y
dan x adalah .........................
a. 2 : 1. d. 5 : 6.
b. 3 : 4. e. 6 : 5. (jawaban benar)
c. 4 : 3.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui hanya sebanyak

34% dari seluruh responden yang berhasil memberikan jawaban dengan benar soal ini.

Sebagian besar dari siswa-siswa yang tidak dapat memberikan jawaban dengan benar

soal ini disebabkan karena mereka melakukan kesalahan di dalam proses perhitungan.

Kesalahan banyak terjadi pada saat menetapkan rumus hubungan antara panjang pipa

dengan panjang gelombang pada nada atas kedua untuk pipa organa terbuka dan pipa

organa tertutup. Untuk nada atas kedua x = (2/3) Lterbuka sedangkan y = (4/5) Ltertutup.

Kesalahan banyak terjadi karena siswa tidak dapat memahami dengan baik maksud atau

pertanyaan soal. Soal ini menanyakan harga perbandingan antara y dan x, tetapi siswa

justru menentukan harga perbandingan antara x dan y.
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Soal nomor 8. (UMPTN 1995)

Dari reaksi inti di bawah ini :

3 Li7 + 0 n1 -------> 1 H3 + 2 He4 + b Xa

X adalah partikel...................................

a. alfa. d. neutron. (jawaban benar)
b. beta. e. proton.
c. gamma.

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

85% dari seluruh responden telah berhasil memberikan jawaban dengan benar.

Nampaknya soal ini merupakan soal paling mudah di antara delapan butir soal-soal yang

berbentuk pilihan ganda. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab soal ini hanya menekankan

aspek kemampuan ingatan. Temuan yang lain menunjukkan bahwa pada umumnya siswa

telah memahami dengan cukup baik hukum kekekalan massa dan muatan pada reaksi

inti. Jadi, kesalahan dalam memberikan jawaban soal ini diduga kuat hanya karena siswa

yang bersangkutan tidak hafal tentang nama-nama partikel beserta nomor massa dan

muatannya.

Soal nomor 9. (UMPTN 1993)

Sebuah peluru ditembakkan dengan arah condong ke atas dengan kecepatan awal vo =
1,4 . 103 m/s dan tepat mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 . 105 meter.
Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 m/s2 berapa derajat sudut elevasinya ?

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

49,2% dari seluruh responden membuat kesalahan dalam penulisan rumus. Rumus yang

seharusnya digunakan adalah menyatakan hubungan antara jarak mendatar maksimal,
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kecepatan awal peluru, dan sudut elevasi tembakan, yaitu xmaks = vo
2

(sin 2)/g. Dalam

hal ini, bentuk kesalahan yang banyak ditemukan adalah penulisan angka 2 yang tidak

tepat posisi, yakni menjadi xmaks = vo
2 (sin2 )/g. Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak

hafal rumus tersebut.

Selain itu, diketahui juga telah terjadi kesalahan dalam pemahaman suatu

konsep matematika khususnya fungsi sinus, yaitu ketika beberapa siswa dihadapkan

pada persamaan geometrik sin 2 = 1. Dalam hal ini, kesalahannya adalah diartikannya

persamaan tersebut menjadi sin  = 1/2 sehingga  = 30o. Kesalahan ini terjadi karena

siswa tidak dapat memahami dengan baik konsep fungsi geometrik tersebut.Walaupun

kesalahan ini hanya dilakukan oleh sejumlah kecil responden, namun perlu diwaspadai

sebab jangan-jangan kesalahan ini banyak terjadi pada siswa-siswa lain yang kebetulan

tidak menjadi responden penelitian ini. Di samping itu, jangan-jangan kesalahan

semacam ini juga terjadi pada fungsi-fungsi geometrik lainnya.

Kesalahan dalam penulisan rumus ini menunjukkan bahwa siswa tidak hafal

rumus fisika yang bersangkutan. Sebenarnya kesalahan tersebut tidak perlu terjadi

apabila siswa dapat memahami dengan baik konsep gerak peluru atau gerak parabolik

serta cara penurunan rumus-rumusnya secara benar. Apabila hambatan udara dapat

diabaikan, maka satu-satunya gaya yang bekerja pada peluru hanyalah beratnya sendiri.

Dengan pemilihan dan penetapan sumbu-sumbu referensi secara tepat, maka

gerak peluru dapat diuraikan menjadi gerak lurus beraturan pada arah sumbu horisontal

dan gerak lurus berubah beraturan (dengan percepatan tetap yang besarnya sama dengan
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percepatan gravitasi bumi) pada arah sumbu vertikal. Kecepatan awal peluru vo dapat

diuraikan ke dalam komponen-komponen tegak lurusnya, yaitu ke arah sumbu x

(horisontal) dan ke arah sumbu y (vertikal) yang masing-masing komponen besarnya

adalah vox = vo cos  dan voy = vo sin . Dalam hal ini  adalah sudut elevasi.

Soal nomor 10. (UMPTN 1996)

Sebuah tali yang panjangnya 5 meter dan tegangan 2 newton digetarkan sehingga
terjadi gelombang stasioner. Jika massa tali 6,25 . 10-3 kg, maka berapakah cepat
rambat gelombang pada tali ?

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

49% dari seluruh responden melakukan kesalahan dalam pemahaman atau penulisan

rumus. Rumus yang seharusnya ditulis dan digunakan adalah menyatakan hubungan

antara kecepatan rambat gelombang pada tali dengan tegangan tali, yaitu : v =  T/.

Karena kesalahan dalam pemahaman terhadap pengertian besaran T yang sebenarnya

menyatakan periode getaran dianggap sebagai tegangan tali, maka beberapa siswa

menggunakan rumus T = 1/(2f)m/L untuk menentukan besarnya frekuensi f.

Kemudian, kecepatan rambat gelombang pada tali ditentukan dengan rumus v =  f

apabila panjang gelombang diketahui dari pola getarannya. Kesalahan ini terjadi karena

siswa tidak dapat memahami dengan baik konsep gelombang pada tali. Sebagian siswa

masih sering terkecoh dan mengalami kesulitan untuk dapat membedakan besaran-

besaran fisika seperti tegangan tali dengan periode getaran yang kebetulan dinyatakan

dengan simbol yang sama, yakni T.
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Soal nomor 11. (UMPTN 1994)

Indeks bias udara besarnya 1, indeks bias air 4/3 dan indeks bias bahan lensa tipis 3/2.
Jika sebuah lensa tipis di udara berkekuatan 4 dioptri, maka berapa besar kekuatannya
jika berada di dalam air ?

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

76,8% dari seluruh responden membuat kesalahan dalam penulisan dan penggunaan

rumus. Rumus yang seharusnya ditulis dan digunakan adalah menyatakan hubungan

antara kekuatan lensa, indeks bias lensa dan medium, serta jari-jari kelengkungan lensa,

yaitu P = (n2/n1 - 1)(1/R1 - 1/R2).

Terdapat beberapa bentuk kesalahan misalnya, siswa menuliskan dan

menggunakan rumus P = (nL/na - 1) atau membandingkan secara langsung jarak fokus (f)

terhadap indeks bias dengan rumus nu/na = fu/fa dan kemudian menentukan harga

kekuatan lensa dengan menggunakan rumus P = 1/f. Kesalahan yang lain misalnya,

siswa menggunakan rumus Pu/Pa = na/nu untuk menentukan harga Pa. Bahkan ditemukan

juga kesalahan lain yang dilakukan oleh beberapa siswa yakni dengan menggunakan

rumus Pa= 1/4 Pu. Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi karena siswa tidak dapat

memahami dengan baik konsep indeks bias dan hubungannya dengan kekuatan lensa di

dalam berbagai macam medium. Indeks bias suatu bahan adalah harga perbandingan

antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam bahan.

Jadi, indeks bias bukan saja tergantung pada jenis bahan, tetapi juga pada panjang

gelombang cahaya dalam bahan tersebut.
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Soal nomor 12. (UMPTN 1994)

Sebuah tabung yang volumenya 1 liter mempunyai lubang kecil sehingga memungkinkan
gas dalam tabung dapat keluar. Mula-mula suhu gas di dalam tabung 27oC dan
dipanaskan hingga suhunya 127oC. Berapakah besarnya perbandingan antara massa
gas yang keluar dari dalam tabung dengan massa awalnya ?

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

79,7% dari seluruh responden melakukan kesalahan dalam penggunaan rumus. Rumus

yang seharusnya digunakan adalah persamaan keadaan gas ideal yang menyatakan

hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur gas dalam bentuk pV = m/M RT.

Dengan menggunakan rumus tersebut selanjutnya ditentukan harga perbandingan antara

massa gas yang keluar dari tabung dengan massa gas mula-mula. Dalam hal ini,

kesalahannya adalah bahwa siswa menggunakan persamaan keadaan gas ideal dalam

bentuk pV = nRT untuk menentukan harga n yang diartikan sebagai massa gas.

Masih pada soal yang sama ditemukan juga bahwa beberapa siswa masih

kesulitan dalam menginterpretasi suatu informasi penting yang dikemukakan di dalam

soal menjadi bentuk yang dapat mempermudah dan memperjelas langkah-langkah

pemecahan soal. Di dalam soal ini diinformasikan bahwa tabung dengan volume 1 liter

mempunyai lubang kecil sehingga gas yang ada di dalamnya dapat keluar melalui lubang

kecil tersebut. Informasi ini dapat ditafsirkan bahwa apabila gas di dalam tabung dalam

keadaan setimbang dengan udara di luar tabung, maka dapat dikatakan bahwa tekanan

gas relatif konstan.
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Soal nomor 13. (UMPTN 1997)

Sebuah partikel bermuatan q bergerak dengan laju tetap memasuki medan magnet dan
medan listrik secara tegak lurus (medan listrik tegak lurus pada medan magnet).
Apabila besarnya induksi magnet 0,2 T dan kuat medan listrik 6 . 104 V/m, maka
berapakah besarnya laju gerak partikel ?

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

68,7% dari seluruh responden membuat kesalahan dalam penulisan rumus. Dalam hal

ini, kesalahan yang banyak ditemukan adalah bahwa siswa menuliskan rumus E = qvB

yang seharusnya qE = qvB. Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak dapat memahami

dengan baik konsep-konsep gaya listrik dan gaya magnet.

Apabila sebuah partikel bermuatan q berada di dalam medan listrik E, maka

partikel tersebut akan mengalami gaya listrik yang besarnya FL = qE. Arah gaya FL

adalah sama dengan arah medan listrik E di titik partikel tersebut berada. Apabila sebuah

partikel bermuatan q bergerak dengan laju v di dalam medan magnet B, maka partikel

tersebut akan mengalami gaya magnet sebesar FM = qvB sin . Dalam hal ini  adalah

besarnya sudut yang dibentuk oleh arah kecepatan v dengan arah medan magnet B.

Besarnya gaya magnet FM berubah-ubah sesuai dengan harga sin  dan mencapai harga

maksimumnya ketika arah kecepatan v tegak lurus arah medan magnet B atau sudut  =

90o. Arah gaya magnet FM dapat ditentukan berdasarkan sifat perkalian silang antara

vektor kecepatan v dan vektor medan magnet B.

Apabila besarnya kecepatan gerak partikel bermuatan tersebut konstan dan

arahnya tegak lurus baik terhadap medan magnet B maupun medan listrik E serta jika



89

kedua medan ini juga saling tegak lurus, maka gaya magnet FM dan gaya listrik FL sama

besar dan berlawanan arah dan dapat dituliskan qE = qvB. Dengan catatan, jenis muatan

q positif, arah medan magnet B memasuki bidang gambar, dan arah medan listrik E

menuju ke bawah.

Soal nomor 14. (UMPTN 1996)

Ek(eV) Grafik di samping menunjukkan hubungan
0,2 antara energi kinetik maksimum elektron

(Ek) terhadap frekuensi foton (f) pada efek
0 fo f f(Hz) foto listrik. Apabila konstanta Planck

h = 6,6 . 10-34 Js dan 1 eV = 1,6 . 10-19 J,
maka berapakah besarnya f ?

-3,7

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

76% dari seluruh responden membuat kesalahan dalam penggunaan rumus. Rumus yang

seharusnya digunakan adalah menyatakan hubungan antara energi kinetik maksimum

elektron foto, energi foton, dan fungsi kerja bahan, yaitu : Ek = hf - W. Dalam hal ini

kesalahannya adalah siswa menggunakan rumus E = h f yang menyatakan energi foton.

untuk menentukan besarnya frekuensi f. Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak dapat

memahami dengan baik grafik yang disajikan dalam soal.
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Soal nomor 15. (UMPTN 1995)

===== Sebuah benda massanya 20 gram dan muatannya
q = +0,5 C digantungkan pada seutas tali ringan
dengan massa dapat diabaikan. Tepat di sebelah
kanannya pada jarak 15 cm diletakkan muatan
q’ = -1 C yang menyebabkan posisi benda men-
jadi seperti pada gambar di samping.

q q’ Jika 1/(4o )= 9 . 109 Nm2/C2 dan g = 10 m/s2

  maka berapakah besarnya tegangan tali ?
15 cm

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa diketahui bahwa sebanyak

70% dari seluruh responden membuat kesalahan dalam penulisan dan penggunaan

rumus. Rumus-rumus yang seharusnya digunakan adalah pernyataan hukum Coulomb

tentang gaya interaksi antara dua buah muatan titik, yaitu : Fc = k (qq’)/r2. Gaya

Coulomb ini bersama-sama dengan gaya berat benda menghasilkan resultante yang sama

besar tetapi arahnya berlawanan dengan tegangan tali. Oleh karena itu, dapat dituliskan

T’ = (mg)2 + (Fc )2.

Kesalahan-kesalahan yang banyak ditemukan adalah dalam penggunaan dan

penulisan rumus secara tidak benar. Sebagai contoh, misalnya digunakannya rumus

tentang periode getaran T = 2 L/g. Nampaknya siswa masih terkecoh dengan besaran-

besaran tegangan tali dan periode getaran yang kebetulan dinyatakan dengan simbol yang

sama, yakni T. Atau sebab lain, kesalahan ini dapat terjadi karena siswa tidak memahami

soal dengan baik. Dengan disajikannya gambar ayunan di dalam soal, nampaknya tanpa

pikir panjang siswa langsung menggunakan rumus tentang periode getaran untuk
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memecahkan soal ini. Kesalahan-kesalahan lain yang juga banyak ditemukan adalah

dalam penulisan dan penggunaan rumus, misalnya digunakannya rumus-rumus T = mg -

F atau T - mg = k (qq’)/r2 atau T = mg + F. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat

terjadi karena siswa tidak memahami hukum Coulomb dengan baik. Ketidakmampuan

siswa untuk mendeskripsikan diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda bermuatan

yang digantungkan pada tali, juga menjadi penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan

tersebut.

IV.2. Pembahasan Temuan-Temuan Penelitian

Berdasarkan pada hasil identifikasi jawaban siswa terutama untuk soal-soal tes

uraian, ternyata cukup banyak siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis

soal ketika memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Dalam hal ini, ada dua dugaan yang

kemungkinan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor penyebabnya, yaitu :

1. Siswa sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis soal, namun tidak

mau melakukannya karena ingin secepat mungkin menyelesaikan soal. Bagi mereka

analisis soal dianggap hanya membuang-buang waktu saja. Jika dugaan ini benar,

maka skor total tes yang diperoleh tentunya akan tinggi meskipun menggunakan pola

pendekatan tanpa analisis soal. Akan tetapi berdasarkan data pada Tabel 1.4 jumlah

siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal, namun berhasil

memperoleh skor total tes tinggi hanya sebanyak 6 (2,4%) orang. Berarti dugaan

bahwa siswa tidak melakukan analisis soal hanya karena tidak mau adalah salah dan

tidak dapat diterima.
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2. Siswa menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal karena memang tidak

memiliki kemampuan analisis soal yang cukup memadai. Dugaan ini, didasarkan

pada temuan penelitian yang menyebutkan bahwa sebanyak 126 (51,2%) siswa yang

pada umumnya memiliki skor total tes rendah menggunakan pola pendekatan tanpa

analisis soal. Bahkan bagi kelompok siswa yang menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal sekalipun hanya sebanyak 27 (11,0%) orang yang memperoleh

skor total tes tinggi. Berarti siswa-siswa yang menggunakan pendekatan analitis

belum tentu memiliki kemampuan analisis soal yang cukup baik. Jadi, dugaan inilah

yang lebih masuk akal dan oleh karena itu dapat diterima.

Berdasarkan pada pemikiran dan argumentasi seperti tersebut di atas, berarti

siswa menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal karena memang tidak memiliki

kemampuan analisis soal yang cukup memadai. Mengapa kemampuan analisis soal bagi

sebagian besar siswa tidak cukup memadai ? Menurut Anne Anastasi (1988), setiap

pengalaman yang dialami seseorang di dalam bidang pendidikan baik formal maupun

informal, di dalam atau di luar sekolah akan diperlihatkan melalui penampilannya pada

hasil tes-tes yang relevan. Disebutkan juga bahwa apabila latihan-latihan penerapan

keterampilan kognitif berlangsung efektif, maka hal tersebut akan dapat meningkatkan

kemampuan siswa mengatasi tugas-tugas intelektual di kemudian hari.

Berdasarkan pada teori tersebut, jelaslah bahwa lemahnya kemampuan analisis

soal bagi sebagian besar siswa sebagai akibat kurang efektifnya pendidikan yang dialami

siswa sejak di sekolah dasar, di lingkungan keluarga maupun pergaulan sehari-hari.
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Menurut pengamatan, mungkin karena pengaruh situasi dan kondisi, sejak kecil anak-

anak pada umumnya sudah dibiasakan hidup dengan serba bantuan dan pelayanan serta

kurang ditanamkan sikap kemandirian dalam dirinya. Akibatnya, mereka tidak terbiasa

menghadapi dan mengatasi masalahnya sendiri. Di sekolah, ternyata mereka juga

menerima perlakuan yang tidak jauh berbeda. Disadari atau tidak pihak sekolah terutama

guru telah mendorong terciptanya kondisi belajar yang menyebabkan para siswa tidak

terbiasa berpikir analitis. Proses pembelajaran fisika lebih banyak bersifat informatif,

soal-soal fisika yang menuntut kemampuan pemecahan secara analitis masih jarang

diperkenalkan kepada siswa, dan banyaknya buku-buku di pasaran yang lebih

mendorong siswa berorientasi dari soal ke teori bukannya dari teori ke soal.

Walaupun faktor guru diakui sebagai penyebab rendahnya tingkat efektivitas

proses belajar mengajar di sekolah, namun hal tersebut bukanlah semata-mata karena

kesalahan guru. Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab kurang efektifnya proses

belajar mengajar, antara lain :

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seringkali guru dibatasi oleh aturan-aturan

yang cenderung mengekang kebebasan akademiknya. Guru masih terlalu banyak

dibebani tugas-tugas administratif dan belum mendapatkan otonomi akademis

sebagaimana mestinya. Di samping itu, walaupun posisi dan peranan guru dalam

proses pendidikan diakui sangat strategis, namun demikian perlakuan dan

penghargaan yang diterimanya terasa belum proporsional dengan tugas dan tanggung

jawabnya. Jam kerja seorang guru sebenarnya tidak terbatas hanya pada jam-jam



94

pelajaran di sekolah, namun gaji (pendapatan) yang diterimanya serta tingkat

kesejahteraannya pada umumnya masih cukup memprihatinkan.

2. Sistem evaluasi hasil belajar yang selama ini digunakan cenderung hanya mengukur

kemampuan kognitif saja sehingga aspek-aspek keterampilan proses dan sikap

terabaikan. Kondisi yang sebenarnya kurang pas itupun masih diperparah lagi oleh

kecenderungan bahwa sebagian besar soal-soal fisika yang digunakan kurang

memberikan peluang pada pengembangan kemampuan berpikir aplikatif dan analitis

serta banyak mengandung unsur spekulatif. Soal-soal yang hanya menekankan

formalisme matematis saja dalam pemecahannya, kurang efektif jika digunakan

untuk mengukur tingkat pemahaman konseptual. Menurut teori kognitif Gestalt,

proses pembelajaran seharusnya lebih menekankan pada aspek pemahaman,

kemampuan berpikir, dan aktivitas siswa. Pemecahan soal yang dilandasi dengan

pemahaman, akan dapat diulangi dengan mudah dan dapat diterapkan pada situasi

lain yang sejenis.

3. Kurikulum yang terlalu padat sehingga lebih mendorong guru untuk berpacu dengan

waktu daripada mengajar dengan benar. Menurut Frederick Reif (1994), tujuan

pengajaran fisika bukan sekedar akumulasi berbagai macam fakta akan tetapi lebih

pada usaha pengembangan kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan

dasar untuk memprediksi dan menjelaskan berbagai gejala alam. Dengan demikian,

siswa dapat memperoleh pengetahuan fisika bukan hanya atas dasar nominal

melainkan lebih bersifat fungsional. F. James Rutherford dan Andrew Ahlgren
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(1990) menyatakan bahwa pengetahuan sains seharusnya dipahami dengan cara-cara

sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam pemecahan

masalah. Di dalam buku kurikulum SMU tahun 1995 disebutkan bahwa

matapelajaran fisika di SMU bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-konsep

fisika dan saling keterkaitannya serta mampu menggunakan metode ilmiah yang

dilandasi dengan sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

sehingga lebih menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan juga

bahwa matapelajaran fisika berfungsi antara lain memberikan bekal pengetahuan

dasar kepada para siswa untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Fasilitas belajar yang belum memadai. Fisika, bagi sebagian besar siswa, tidak dapat

dipelajari hanya dengan membaca buku melainkan harus dilengkapi dengan alat-alat

peraga yang dapat membantu proses pengamatan peristiwa dan gejala-gejala alam.

Pengajaran fisika yang hanya memberikan sekumpulan fakta dan pengetahuan

kepada siswa, menyebabkan tidak dapat diperolehnya pemahaman dan tentu saja

juga tidak mengembangkan kebebasan intelektual. Robert B. Sund dan Leslie W.

Trowbridge (1973) menyatakan bahwa dalam pembelajaran sains, guru harus

memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk berpikir dan

menggunakan akalnya melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, pemecahan soal,

atau bereksperimen.
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Proses pendidikan yang berlangsung secara tidak maksimal diduga kuat sebagai

penyebab kurang efektifnya pencapaian tujuan-tujuan pendidikan baik yang menyangkut

aspek pemahaman materi pengajaran maupun aspek pengembangan daya pikir siswa.

Rendahnya tingkat pemahaman materi fisika antara lain ditunjukkan oleh banyaknya

kesalahan baik dalam penulisan dan pemahaman rumus maupun konsep-konsep fisika

yang dilakukan siswa ketika memecahkan soal-soal. Lemahnya daya pikir terlihat dari

rendahnya tingkat keberhasilan siswa dalam pemecahan soal-soal fisika sebagai akibat

ketidakmampuannya dalam memahami soal. Dari sebanyak 120 orang siswa yang

menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal, hanya 22,5% yang berhasil

memperoleh skor total tes tinggi.

Kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan siswa dalam pemecahan soal-soal

fisika UMPTN, secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan dalam

penulisan dan pemilihan rumus, pemahaman konsep-konsep fisika, serta kesalahan

dalam proses perhitungan matematis. Pada umumnya, kesalahan-kesalahan tersebut

dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

1. Siswa tidak dapat memahami dengan baik konteks soal secara menyeluruh. Sebagai

contoh, pada soal nomor 1, karena hanya berdasarkan pada hasil identifikasi

besaran-besaran kecepatan, jarak, dan percepatan yang disebutkan di dalam soal

siswa langsung menggunakan rumus-rumus s = v t dan v = a t untuk menentukan

waktu tempuh dan kecepatan mobil ketika sampai di lokasi anak berada. Contoh

lainnya, dengan adanya gambar ayunan dalam soal nomor 15, maka tanpa pikir
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panjang siswa langsung menggunakan rumus untuk periode getaran. Kesalahan ini

terjadi karena siswa kurang cermat dalam membaca dan memahami soal.

2. Siswa tidak hafal rumus yang akan digunakan dalam pemecahan soal sebagai akibat

kurangnya pemahaman terhadap materi fisika dalam soal. Seandainya siswa dapat

memahami dengan baik proses penurunan rumusnya, maka hampir dapat dipastikan

tidak akan terjadi kesalahan dalam penulisannya. Sebagai contoh, pada soal nomor

7, seandainya siswa dapat menurunkan rumus yang menyatakan hubungan antara

panjang pipa dengan panjang gelombang nada atas kedua baik untuk pipa organa

terbuka maupun tertutup, maka kesalahan tidak akan terjadi. Contoh lain, pada soal

nomor 9, seandainya siswa dapat menurunkan rumus hubungan antara jarak

mendatar maksimal, kecepatan awal peluru, dan sudut elevasi tembakan, maka

kesalahan penulisan rumus juga tidak akan terjadi. Demikian juga pada soal nomor

11 tentang kekuatan lensa di dalam berbagai medium serta soal nomor 13 tentang

gaya listrik dan gaya magnet pada muatan yang bergerak di dalam medan listrik dan

medan magnet. Kesalahan ini terjadi karena siswa terlalu mengandalkan cara-cara

hafalan rumus dan tidak dapat memahami dengan baik konsep-konsep fisikanya atau

karena rumus-rumus tersebut memang tidak mudah dihafalkan.

3. Siswa tidak dapat memahami dengan baik besaran-besaran fisika yang terkandung

dalam suatu rumus, misalnya besaran Q di dalam rumus Q = m c T dan besaran E

di dalam rumus E = h f = h c/. Bahkan seringkali terkecoh dengan besaran-besaran

lain yang kebetulan dinyatakan dengan simbol yang sama, misalnya intensitas sinar
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dan kuat arus listrik yang dinyatakan dengan simbol I ataupun tegangan tali dan

periode getaran yang dinyatakan dengan simbol T. Kesalahan ini dapat terjadi

karena siswa kurang cermat dalam memahami rumus atau siswa tidak terbiasa

memperhatikan pengertian besaran-besaran fisika beserta simbol-simbolnya.

4. Siswa tidak mampu membaca atau menginterpretasi grafik berdasarkan persamaan

matematiknya. Misalnya, pada soal nomor 2, seandainya siswa dapat memahami

dengan baik rumus yang menyatakan hubungan antara kecepatan dengan waktu

untuk gerak lurus berubah beraturan, yaitu vt = vo - at, maka tentunya tidak akan

mengalami kesulitan menentukan grafiknya. Sebaliknya, pada soal nomor 14,

seandainya siswa dapat memahami dengan baik grafik yang disajikan, maka

tentunya akan dengan mudah menuliskan rumusnya. Kesalahan ini dapat terjadi

karena kemampuan siswa dalam memahami persamaan matematik dan grafiknya

masih sangat kurang.

5. Seperti yang telah disebutkan di bagian depan terdapat beberapa kesalahan dalam

pemahaman konsep-konsep fisika baik yang dilakukan oleh sebagian besar siswa

maupun hanya beberapa siswa.

a) Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar siswa, yaitu :

 Kalor jenis bahan di anggap bergantung pada kenaikan suhunya sesuai dengan

hubungan c  1/T. Kesalahan ini dapat terjadi karena siswa hanya terpaku pada

persamaan matematiknya tanpa memahami arti fisisnya.

 Besaran Q dalam rumus Q = m c T dianggap sebagai jumlah kalor yang tersimpan
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di dalam bahan. Kesalahan ini dapat terjadi karena siswa tidak memahami asal-usul

rumus dan pengertian besaran-besaran fisika yang terkandung di dalam rumus.

 Jika gas berada dalam ruang tertutup dipanasi, maka massanya bertambah besar

seiring dengan semakin besarnya volume. Menurut teori fisika modern, hal tersebut

sebenarnya tidak salah, hanya dalam prakteknya, penambahan massa gas sesuai teori

atau prinsip Einstein tidak dapat diukur dengan alat yang sudah ada sehingga massa

gas dianggap atau relatif konstan. Pendapat siswa tersebut menjadi tidak benar jika

penambahan massa gas dianggap sebesar penambahan volume gas. Menurut teori

fisika klasik, massa suatu benda termasuk gas adalah kekal. Kesalahan ini dapat

terjadi karena terdapat anggapan bahwa jika benda memuai massanya juga akan

bertambah besar.

 Volume gas yang dipanasi dalam ruang tertutup selalu tetap. Kesalahan ini dapat

terjadi karena siswa tidak menyadari bahwa proses pemanasan gas dapat dilakukan

atau berlangsung pada volume tetap atau tekanan tetap. Siswa berpikir bahwa ruang

tertutup adalah bejana dengan tutup yang tidak dapat bergeser dari tempatnya.

 Berdasarkan rumus pV/T = konstan, maka volume gas selalu tetap. Kesalahan ini

dapat terjadi karena siswa tidak dapat memahami dengan baik arti persamaan

matematik tersebut.

 Berdasarkan rumus E = h f = h c/, maka kuat arus foto akan semakin besar apabila

frekuensi sinar semakin besar atau panjang gelombangnya semakin kecil. Kesalahan

ini dapat terjadi karena siswa terkecoh dengan besaran fisika dengan simbol E yang
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sebenarnya menyatakan energi foton dianggap sebagai singkatan atau inisial dari

efek foto listrik.

 Pola difraksi sinar putih pada kisi dianggap sebagai pola distribusi panjang

gelombang sinar. Kesalahan ini dapat terjadi karena siswa hanya terpaku pada grafik

bahwa pusat pola difraksi merupakan titik maksimum dan konotasi bahwa spektrum

berkaitan dengan warna sedangkan warna berkaitan dengan panjang gelombang.

Oleh karena itu, warna spektrum pusat pola difraksi dianggap berwarna merah sebab

warna merah memiliki panjang gelombang terbesar di antara warna-warna spektrum

yang lain.

b) Kesalahan yang hanya dilakukan oleh beberapa siswa, antara lain :

 Spektrum pola difraksi sinar putih pada kisi dianggap sebagai dispersi warna seperti

yang terjadi pada prisma, yakni spektrum tunggal dari warna merah sampai dengan

warna ungu. Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak dapat memahami dengan baik

konsep fisikanya. Karena warna hijau terletak di tengah-tengah urutan warna hasil

dispersi, maka spektrum pusat pola difraksi sinar putih dianggap berwarna hijau.

 Jika sin 2 = 1, maka sin  = 1/2. Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak dapat

memahami dengan baik konsep fungsi sinus. Nampaknya, siswa berpikir bahwa

fungsi sinus tersebut identik dengan persamaan jika 2 = 1, maka  = 1/2.

Kesalahan-kesalahan tersebut, terutama yang dilakukan oleh banyak siswa perlu

mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap usaha-

usaha peningkatan mutu baik proses maupun hasil-hasil belajar fisika. Namun demikian,
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kesalahan-kesalahan yang hanya dilakukan oleh beberapa orang siswapun tidak boleh

diabaikan begitu saja.

Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa baik dalam penulisan, penggunaan,

maupun pemahaman suatu rumus fisika, mengindikasikan masih rendahnya tingkat

pemahaman konsep-konsep fisika serta masih lemahnya kemampuan analisis soal bagi

sebagian besar siswa. Kesalahan-kesalahan tersebut nampaknya cukup berkaitan dengan

kesulitan yang dihadapi siswa baik dalam belajar maupun dalam pemecahan soal-soal

fisika. Diketahui bahwa sebanyak 52,8% dari seluruh responden yang sebagian besar

memiliki skor total tes rendah mengaku kesulitan untuk dapat menghafalkan rumus-

rumus fisika. Fakta ini mengindikasikan bahwa hafalan rumus sering digunakan oleh

sebagian besar siswa baik sebagai cara belajar fisika maupun pemecahan soal-soal.

Siswa-siswa ini nampaknya beranggapan bahwa fisika hanyalah merupakan kumpulan

rumus-rumus dan apabila sudah mampu menghafalkan semua rumus berarti sudah

mengetahui fisika.

Tentu saja cara-cara hafalan rumus seperti tersebut tidak akan memberikan

pemahaman fisika secara benar dan sama sekali tidak memberikan peluang untuk

tumbuh dan berkembangnya daya pikir siswa. Apabila dicermati, munculnya kondisi

seperti itu bukan semata-mata karena kesalahan siswa namun diduga lebih banyak

disebabkan oleh lingkungan belajar yang memang sangat memungkinkan digunakannya

cara-cara hafalan rumus sebagai strategi belajar maupun pemecahan soal-soal fisika.

Lingkungan belajar yang dimaksud antara lain pendekatan yang sering digunakan oleh
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kebanyakan guru dalam proses pembelajaran fisika termasuk sistem dan soal-soal yang

digunakan pada evaluasi hasil belajar pada umumnya kurang memberikan perhatian pada

aspek pengembangan daya pikir maupun pemahaman siswa. Penekanan pada aspek

pemahaman dan pengembangan keterampilan berpikir dalam pembelajaran fisika akan

sangat membantu daya ingat siswa terhadap rumus-rumus fisika yang dipelajari.

Pemahaman terhadap suatu rumus fisika yang pada hakikatnya menggambarkan saling

keterkaitan antara beberapa konsep fisika akan membuat lebih mudah bagi siswa untuk

dapat mengingatnya kembali dan apabila diperlukan dengan mudah dapat

menjabarkannya ulang.

Dalam hal ini, siswa berada pada posisi yang sangat dilematis, sebab di satu sisi

untuk dapat menghafalkan rumus-rumus fisika memang tidak mungkin sedangkan di sisi

lain biasanya bentuk soal-soal fisika yang digunakan dalam evaluasi hasil belajar justru

menuntut siswa untuk menghafalkan rumus. Hal inilah yang diduga kuat sebagai faktor

utama timbulnya kesulitan dalam pemecahan soal-soal fisika bagi sebagian besar siswa.

Kenyataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa siswa pada umumnya hanya

mengandalkan cara-cara hafalan rumus pada saat mempelajari fisika. Siswa-siswa ini

nampaknya beranggapan bahwa fisika hanyalah merupakan kumpulan rumus-rumus dan

apabila sudah mampu menghafalkan semua rumus berarti sudah mengetahui fisika.

Tentu saja cara-cara seperti itu tidak akan memberikan pemahaman fisika

secara benar dan sama sekali tidak memberikan peluang untuk tumbuh dan

berkembangnya daya pikir siswa. Apabila dicermati, munculnya kondisi seperti itu



103

bukan semata-mata karena kesalahan siswa namun diduga lebih banyak disebabkan oleh

lingkungan instruksional belajar yang memang sangat berpeluang mendorong

digunakannya cara-cara hafalan rumus sebagai strategi belajar fisika. Lingkungan

instruksional belajar yang dimaksud antara lain pendekatan atau metode yang sering

digunakan oleh kebanyakan guru dalam pembelajaran fisika termasuk soal-soal yang

digunakan pada evaluasi belajar pada umumnya kurang memberikan perhatian pada

pengembangan daya pikir atau penalaran maupun pemahaman. Penekanan pada aspek

pemahaman dan pengembangan keterampilan berpikir dalam pembelajaran fisika akan

sangat membantu daya ingat siswa terhadap rumus-rumus fisika yang dipelajari.

Pemahaman terhadap suatu rumus fisika yang pada hakikatnya menggambarkan saling

keterkaitan antara beberapa konsep fisika akan membuat lebih mudah bagi siswa untuk

dapat mengingatnya kembali dan apabila diperlukan dengan mudah dapat

menjabarkannya ulang.

Keberhasilan pemecahan soal fisika, menurut Frederick Reif (1994), bukan saja

sangat tergantung pada kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi

konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika secara tepat, tetapi juga pada kemampuannya

dalam mendeskripsikan dan mengorganisasi pengetahuan fisika secara efektif. Dengan

demikian, faktor-faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam

memecahkan soal fisika, adalah pemahaman konsep-konsep fisika dan kemampuan

mengelola pengetahuan fisika yang telah dikuasai serta kemampuan analisis soal. Faktor-

faktor tersebut saling mendukung, artinya pemahaman dan pengelolaan konsep-konsep
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fisika akan semakin baik jika didukung oleh kemampuan analisis soal yang memadai dan

kemampuan analisis soal akan semakin kuat jika didukung oleh tingkat pemahaman dan

pengelolaan konsep-konsep fisika secara efektif.

Pendapat tersebut di atas diperkuat oleh temuan penelitian yang menyebutkan

bahwa siswa-siswa yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal cenderung

memperoleh skor total tes tinggi dan siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa

analisis soal cenderung memperoleh skor total tes rendah. Temuan penelitian yang lain

menyebutkan bahwa siswa yang memiliki rata-rata nilai rapor fisika 7,0 atau lebih

cenderung menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal, sedangkan siswa-siswa

yang memiliki rata-rata nilai rapor fisika kurang dari 7,0 cenderung menggunakan pola

pendekatan tanpa analisis soal. Dari temuan tersebut, nampak bahwa siswa-siswa yang

memiliki pemahaman konsep-konsep fisika cukup baik, cenderung melakukan analisis

soal. Dengan demikian, apabila pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika cukup

baik dan kemampuannya dalam analisis soal juga cukup memadai, maka hampir dapat

dipastikan bahwa tingkat keberhasilannya dalam pemecahan soal fisika juga tinggi.

Walaupun tidak dapat dipercaya seratus persen namun pada taraf tertentu, rata-rata nilai

fisika dalam buku rapor dapat digunakan sebagai indikator tingkat pemahaman siswa

terhadap konsep-konsep fisika.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh

Finegold dan Mass (1985) yang antara lain menyebutkan bahwa siswa-siswa yang

tergolong pandai mampu membuat perencanaan pemecahan soal secara lebih lengkap



105

dan terperinci serta mampu menerjemahkan pernyataan-pernyataan soal secara benar

daripada siswa-siswa yang tergolong kurang pandai. Sebaliknya, siswa-siswa yang

tergolong kurang pandai, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Chi, dkk. (1989)

pada umumnya menghadapi kesulitan ketika harus memecahkan soal fisika sebab

mereka tidak mampu melakukan analisis soal untuk menerjemahkan pernyataan-

pernyataan verbal ke dalam bentuk representasi fisika secara tepat. Representasi fisika

dapat memperkenalkan besaran-besaran fisika yang relevan dan memberikan arahan bagi

siswa dalam pemecahan soal.

Dari temuan-temuan penelitian tersebut di atas, secara logis dapat ditarik

kesimpulan bahwa antara rata-rata nilai fisika dalam buku rapor dengan skor total tes

yang dicapai terdapat hubungan yang cukup kuat. Dari hasil perhitungan, diketahui

bahwa koefisien korelasi Spearman antara kedua variabel tersebut sebesar rs = 0,458.

Berdasarkan pada hasil uji signifikansi menggunakan tabel nilai kritis diketahui bahwa rs

= 0,458 > 0,305 ( = 0,05) yang menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan

antara rata-rata nilai fisika dalam buku rapor dengan skor total tes yang dicapai. Jadi,

pada taraf tertentu, kedua variabel tersebut, yakni rata-rata nilai fisika dalam buku rapor

dan skor total tes dapat digunakan sebagai indikator tingkat pemahaman siswa terhadap

konsep-konsep fisika.

Seperti telah dikemukakan, agar siswa berhasil memecahkan soal fisika yang

dihadapi diperlukan syarat antara lain memahami soal dengan baik. Pemahaman soal

dapat diperoleh apabila didukung oleh penguasaan konsep-konsep fisika dan saling
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keterkaitannya di samping kemampuan analisis soal. Atau dengan kata lain, efektivitas

pemecahan soal fisika dapat tercapai apabila proses pemecahannya dilandasi oleh

pemahaman soal secara benar dan bukan hanya atas dasar pendekatan spekulatif (trial

and error). Analisis soal bertujuan untuk memahami soal secara menyeluruh melalui

identifikasi dan interpretasi informasi-informasi penting yang terkandung di dalam soal

termasuk memahami tujuan atau pertanyaan soal. Di dalam analisis soal tidak jarang

siswa harus mempelajari hubungan-hubungan di antara berbagai informasi penting yang

diberikan dan jika diperlukan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat lebih

mempermudah atau memperjelas langkah-langkah pemecahannya. Analisis soal

bukanlah hanya sekedar membaca soal secara sekilas saja melainkan lebih merupakan

usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami soal agar dapat menghasilkan proses dan

hasil pemecahan yang benar.

Pola pendekatan yang digunakan sedikit banyak dapat menunjukkan pola

berpikir siswa. Pendekatan dengan analisis soal sudah semestinya mencerminkan pola

berpikir analitis sedangkan pendekatan tanpa analisis soal mencerminkan pola berpikir

non analitis. Pola berpikir analitis dalam kerangka analisis soal menurut Sund, R. B. &

Picard, A. J. (1972: 28) sangat terkait dengan kemampuan menemukan kata-kata kunci

dari pernyataan soal dan menggunakannya sebagai cara untuk lebih memahami soal.

Jelaslah bahwa kemampuan menginterpretasikan kata-kata kunci yang telah ditemukan

ke dalam bahasa yang lebih teknis menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan siswa

memecahkan soal fisika.
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Dalam UMPTN siswa harus mampu dengan cepat menemukan kata-kata kunci

yang terkandung dalam pernyataan setiap soal. Setiap soal dalam UMPTN harus dapat

dipecahkan dalam waktu kurang dari dua menit. Keberhasilan siswa dalam UMPTN

setidaknya ditentukan oleh lima faktor yaitu : teknis, psikologis, penguasaan materi,

strategi pemecahan soal, dan strategi pemilihan program studi. (Kedaulatan Rakyat : 21

Juni 2000) Kelima faktor tersebut harus mendapat perhatian sepenuhnya apabila siswa

ingin berhasil dalam UMPTN. Meskipun kelima faktor tersebut sama-sama penting,

namun demikian akhirnya yang paling menentukan adalah tingkat keberhasilan siswa

dalam memecahkan soal-soal UMPTN. Sebagaimana telah dikemukakan di bagian

depan kriteria utama yang digunakan untuk menetapkan seorang peserta UMPTN

diterima atau tidaknya duduk di bangku kuliah perguruan tinggi negeri pilihannya adalah

posisi atau rangking skor total tes yang dicapai.

Pengalaman siswa mengikuti UMPTN ternyata tidak berhubungan dengan

tingkat keberhasilannya dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Nampaknya

kemampuan siswa dalam pemecahan soal-soal fisika UMPTN tidak dapat ditingkatkan

hanya dengan pengalaman mengikuti UMPTN jika tanpa didukung oleh penggunaan

pola pendekatan pemecahan soal secara tepat maupun pemahaman dan pengelolaan

materi fisika yang lebih baik. Indikasi tersebut diperkuat oleh temuan penelitian yang

menunjukkan bahwa walaupun sudah pernah mengikuti UMPTN namun sebagian besar

(70%) dari siswa-siswa ini menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal dan masih

banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan baik dalam pemahaman materi fisika,
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penulisan dan pemilihan rumus maupun dalam proses perhitungan. Fakta lain

menunjukkan bahwa sebagian besar (82,8%) dari kelompok siswa yang sudah pernah

mengikuti UMPTN memperoleh skor total tes sedang dan rendah.

Bahkan berdasarkan temuan lain diketahui bahwa sebanyak (52,4%) dari

seluruh responden mendapat skor total tes rendah dan hanya sebanyak 13,4% responden

yang memperoleh skor total tes tinggi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat

keberhasilan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Jika dicermati, jumlah

responden yang mencapai skor total tes tinggi kira-kira sepadan dengan jumlah

responden yang memiliki rata-rata nilai rapor fisika 8,0 ke atas yakni sebesar 16,7% dan

jumlah responden yang mencapai skor total rendah kira-kira sepadan dengan jumlah

responden yang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal yakni sebesar 51,2%.

Jadi, siswa-siswa yang prestasi belajar fisikanya cukup tinggi yang ditunjukkan oleh

rata-rata nilai rapor fisika 8,0 ke atas dan didukung oleh kemampuan analisis soal yang

baik pula, memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil memecahkan soal-soal

fisika.

Rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi fisika atau materi

UMPTN pada umumnya diduga kuat sebagai pendorong mereka untuk mengikuti

program bimbingan belajar yang dikelola oleh lembaga swasta dan banyak terdapat di

setiap kota besar di seluruh Indonesia. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian

ternyata variabel alasan utama bagi siswa dalam mengikuti program bimbingan belajar

tidak memberikan perbedaan tingkat hubungan antara pola pendekatan yang digunakan
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dengan skor total tes yang dicapai. Apapun alasan utama yang dikemukakan, siswa-siswa

yang memperoleh skor total tes tinggi pada umumnya (81,8%) menggunakan pola

pendekatan dengan analisis soal dan siswa yang memperoleh skor total tes rendah pada

umumnya (65,1%) menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.

Alasan utama yang paling banyak dikemukakan siswa adalah ingin menambah

pemahaman materi UMPTN. Dari sebanyak 33 orang siswa yang berhasil memperoleh

skor total tes tinggi lebih dari separuhnya (54,5%) ingin menambah pemahaman materi

UMPTN sebagai satu-satunya alasan dalam mengikuti program bimbingan belajar. Bagi

kelompok siswa ini nampaknya aspek pemahaman materi fisika dianggap sebagai kunci

keberhasilannya dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN.

Alasan utama lain yang juga banyak dikemukakan siswa adalah ingin

mengetahui cara-cara (trik-trik) pemecahan soal-soal fisika UMPTN. Namun, hanya

sebagian kecil saja (6,5%) dari kelompok siswa ini yang memperoleh skor total tes

tinggi. Diduga karena kelompok siswa yang berorientasi dari soal ke teori ini

beranggapan bahwa aspek pemahaman materi fisika bukan merupakan prasyarat penting

agar pemecahan soal-soal fisika UMPTN dapat berhasil.

Hal yang juga menarik adalah bahwa pada umumnya siswa dalam mengikuti

program bimbingan belajar bukan hanya ingin menambah rasa percaya diri atau bahkan

hanya sekedar ikut-ikutan teman. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh responden sebanyak

246 orang, ternyata hampir semua siswa tidak memilih kedua alasan tersebut sebagai

satu-satunya tujuan dalam mengikuti bimbingan belajar.



110

Dari temuan penelitian berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin diketahui

bahwa jumlah siswa perempuan yang menggunakan pola pendekatan dengan analisis

soal lebih besar daripada siswa laki-laki. Namun demikian, ternyata lebih separuh

(69,7%) dari seluruh siswa yang memperoleh skor total tes tinggi adalah laki-laki.

Bahkan hampir 20% siswa laki-laki yang memperoleh skor total tes tinggi menggunakan

pola pendekatan tanpa analisis soal. Pada sisi lain, lebih separuh (53,8%) dari seluruh

siswa perempuan yang memperoleh skor total tes rendah adalah mereka yang

menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa siswa laki-laki

memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk memperoleh skor total tes tinggi jika

dibandingkan dengan siswa perempuan. Dengan kata lain, variabel jenis kelamin

memberikan perbedaan tingkat hubungan antara skor total tes dengan pola pendekatan

yang digunakan. Temuan penelitian ini ternyata sejalan dengan hasil dari beberapa

penelitian yang telah dilaporkan sebelumnya. Di antaranya adalah Ridley & Novak

(1983) melaporkan bahwa perbedaan prestasi belajar sains antara siswa laki-laki dan

perempuan antara lain disebabkan oleh perbedaan strategi belajar. Siswa perempuan

cenderung menggunakan cara-cara hafalan di luar kepala sementara siswa laki-laki lebih

banyak menggunakan cara-cara belajar yang bermakna. Menurut Adigwe, J.C. (1992)

siswa laki-laki lebih unggul daripada siswa perempuan dalam hal pemecahan soal-soal

sains disebabkan karena kemampuan siswa laki-laki terutama dalam hal pemahaman

pernyataan-pernyataan soal dan penyusunan rencana pemecahan soal yang pada



111

umumnya lebih baik. Judith L.Meece & M.Gail Jones (1996) melaporkan bahwa siswa

laki-laki pada umumnya memiliki rasa percaya diri dan kemampuan orientasi yang lebih

besar dalam menyelesaikan tugas-tugas sains jika dibandingkan dengan siswa

perempuan.

Banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa siswa laki-laki lebih

unggul daripada siswa perempuan dalam hal pemecahan soal-soal sains dan matematika.

Perbedaan tersebut biasanya akan semakin terlihat pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi.

Namun, penyebabnya sampai sekarang belum teridentifikasi secara jelas. Usaha-usaha

untuk menjelaskan perbedaan tersebut terpusat pada dua teori yang saling bertolak

belakang yaitu teori genetika dan teori sosiologi. Teori genetika menekankan faktor-

faktor bawaan sedangkan teori sosiologi menekankan faktor-faktor pengaruh sosial.

Akan tetapi teori sosiologi nampaknya lebih banyak diterima oleh berbagai pihak. Teori

sosiologi menjelaskan kaitan antara kemampuan kognitif dengan sikap, nilai, minat,

aspirasi maupun proses sosialisasi. Menurut teori ini perbedaan prestasi belajar sains

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan antara lain disebabkan oleh perbedaan

pengalaman-pengalaman sosialisasi, peranan atau partisipasi dalam sains baik di sekolah

maupun di luar sekolah.

Memang pada dasarnya jenis kelamin cenderung tidak berpengaruh terhadap

kecerdasan umum seseorang, namun dalam beberapa hal seperti misalnya kekayaan kosa

kata, kelancaran verbal, ingatan, kemampuan keruangan (spatial) serta kemampuan

berpikir numerik antara siswa laki-laki dan siswa perempuan seringkali menunjukkan
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prestasi yang berbeda. Siswa perempuan cenderung mendapat nilai lebih tinggi pada tes-

tes kemampuan verbal sedangkan siswa laki-laki menurut Johnson (1984) nampak lebih

unggul khususnya dalam kemampuan-kemampuan berpikir numerik, menerjemahkan

pernyataan-pernyataan yang bersifat verbal ke dalam pernyataan yang bersifat analitis

dan matematis terutama setelah melewati masa remaja. Hal ini diduga karena adanya

pengaruh faktor-faktor motivasi, budaya dan kesempatan.

Dari temuan penelitian yang berkaitan dengan status sekolah asal diketahui

bahwa siswa-siswa yang memperoleh skor total tes tinggi baik yang berasal dari sekolah

negeri maupun sekolah swasta pada umumnya (81,8%) menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal. Namun, pada kelompok siswa-siswa yang memperoleh skor total

tes rendah nampaknya pola pendekatan yang digunakan tidak ada hubungannya dengan

skor total tes yang diperoleh. Dengan kata lain, variabel asal sekolah memberikan

perbedaan tingkat hubungan antara pola pendekatan yang digunakan siswa dengan skor

total tes

Perbedaan status sekolah, yakni sekolah negeri atau sekolah swasta menurut

pengamatan selama ini memang dapat memberikan perbedaan dalam banyak hal antara

lain yang menyangkut fasilitas seperti gedung, peralatan, laboratorium, perpustakaan,

aturan atau tata tertib maupun guru serta siswa. Walaupun kondisi yang terlihat di

lapangan seringkali tidak sama akan tetapi semua sekolah negeri di seluruh tanah air

sebenarnya sudah memiliki standar mutu yang sama. Sebaliknya, bagi sekolah-sekolah

swasta hal yang demikian itu tidak ada bahkan di antara mereka secara jelas dapat
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dibedakan melalui status akreditasi yang telah dicapai yakni terdaftar, diakui, atau

disamakan.

Secara umum sampai saat ini sekolah-sekolah negeri masih menjadi tujuan

tempat belajar bagi banyak kalangan di masyarakat. Hal pokok yang menjadi

pertimbangan adalah biaya dan pendapat bahwa mutu sekolah negeri masih lebih baik

jika dibandingkan dengan sekolah swasta. Pada umumnya siswa mau belajar di sekolah

swasta karena keinginannya untuk belajar di sekolah negeri tak dapat terpenuhi. Dengan

sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan NEM sebagai kriteria utama berarti

siswa-siswa yang memiliki NEM tinggi kebanyakan akan belajar di sekolah-sekolah

negeri favorit yang diinginkan. Sementara itu, siswa-siswa dengan NEM rendah akan

masuk ke sekolah-sekolah swasta. Walaupun sebenarnya ada juga sekolah swasta yang

mutunya lebih baik daripada sekolah negeri.

.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan temuan-temuan penelitian, dapat dikemukakan

beberapa kesimpulan sebagai berikut :
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1. Pola pendekatan yang digunakan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pola pendekatan pertama digunakan oleh 120 (48,8%) siswa, terdiri atas langkah-

langkah pokok yaitu : analisis soal, penetapan rumus-rumus fisika, perhitungan-

perhitungan matematis dan jawaban soal.

b) Pola pendekatan kedua digunakan oleh 126 (51,2%) siswa, terdiri atas langkah-

langkah pokok yaitu : penetapan rumus-rumus fisika, perhitungan-perhitungan

matematis dan jawaban soal.

Jumlah siswa yang menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal dapat

dikatakan cukup banyak karena rendahnya tingkat kemampuan analisis soal. Indikasi

rendahnya tingkat kemampuan analisis soal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah siswa

yang memperoleh skor total tes tinggi bukan saja bagi yang menggunakan pola

pendekatan tanpa analisis soal melainkan juga bagi yang menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal.

Tidak efektifnya proses pembelajaran fisika di sekolah merupakan faktor utama

penyebab rendahnya tingkat pemahaman konsep-konsep fisika serta lemahnya

kemampuan berpikir analitis bagi sebagian besar siswa. Konsep-konsep dan pengetahuan

fisika lebih banyak diinformasikan kepada siswa daripada didiskusikan. Soal-soal fisika

yang menuntut pemecahan analitis kurang diperkenalkan kepada siswa.

Hambatan yang masih dihadapi oleh sebagian besar siswa dalam analisis soal

antara lain : 1) ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi secara
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tepat konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika yang ada dalam soal, b) ketidakmampuan

dalam membuat deskripsi ulang situasi soal menggunakan informasi dan ciri-ciri soal

yang dapat disarikan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soal, c)

ketidakmampuan dalam membuat konstruksi pemecahan soal dengan menetapkan

rumus-rumus yang akan digunakan dan jika diperlukan mengurai soal menjadi sub-sub

soal yang lebih sederhana.

Rendahnya tingkat pemahaman konsep-konsep fisika serta lemahnya

kemampuan berpikir analitis bagi sebagian besar siswa mendorong terjadinya banyak

kesalahan dalam pemecahan soal-soal fisika. Kesalahan-kesalahan paling banyak

dilakukan siswa adalah dalam penulisan dan pemilihan rumus serta dalam proses

perhitungan matematis.

Kesalahan-kesalahan penulisan dan pemilihan rumus disebabkan antara lain :

tidak hafal rumus yang digunakan, tidak memahami konteks soal, tidak memahami

besaran-besaran fisika yang ada di dalam suatu rumus dan seringkali terkecoh dengan

besaran lain yang dinyatakan dengan simbol yang sama, tidak dapat menginterpretasi

grafik, terjadi kesalahan konsepsi atas beberapa konsep fisika. Kesalahan-kesalahan yang

terjadi di dalam proses perhitungan pada umumnya disebabkan oleh : kesalahan konsepsi

atas konsep sinus, kesalahan penggunaan satuan, dan ketidaktelitian dalam perhitungan.

2. Terdapat hubungan yang cukup nyata antara pola pendekatan yang digunakan siswa

dengan tingkat keberhasilannya memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Siswa-siswa
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yang memperoleh skor total tinggi pada umumnya menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal dan siswa-siswa yang memperoleh skor total rendah pada umumnya

menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.

Temuan lain menunjukkan bahwa siswa-siswa yang memiliki rata-rata nilai

fisika dalam buku rapor 7,0 atau lebih pada umumnya menggunakan pola pendekatan

dengan analisis soal sedangkan siswa-siswa yang memiliki rata-rata nilai fisika dalam

buku rapor kurang dari 7,0 pada umumnya menggunakan pola pendekatan tanpa analisis

soal.

Terdapat korelasi positif dan signifikan antara prestasi belajar fisika yang

ditunjukkan oleh rata-rata nilai fisika dalam buku rapor dengan tingkat keberhasilan

siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN yang dinyatakan oleh skor total tes.

Berarti siswa dengan kemampuan analisis soal yang memadai pada umumnya memiliki

prestasi belajar fisika yang baik pula. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang

dilaporkan oleh Finegold dan Mass (1985) yang antara lain menyebutkan bahwa siswa

yang tergolong pandai (good solvers) biasanya akan merencanakan pemecahan soal

secara lebih lengkap dan lebih terperinci sebelum melaksanakan pemecahannya serta

menggunakan waktu yang lebih banyak untuk menterjemahkan pernyataan-pernyataan

maupun informasi-informasi penting dalam soal jika dibandingkan dengan siswa yang

tergolong kurang pandai (poor solvers). Disebutkan juga bahwa siswa yang kurang

pandai pada umumnya menghadapi kesulitan dalam pemecahan soal sebab mereka tidak

memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan analisis kualitatif untuk
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menyusun representasi secara tepat. Memang keberhasilan pemecahan soal-soal fisika,

menurut Frederick Reif (1994 : 17) sangat ditentukan oleh kemampuan identifikasi dan

interpretasi secara tepat konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika di dalam soal, serta

kemampuan membuat deskripsi dan mengorganisasi pengetahuan fisika secara efektif.

3. Variabel jenis kelamin memberikan perbedaan tingkat hubungan antara pola pendekatan

yang digunakan dengan keberhasilan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki kecenderungan yang

lebih kuat untuk memperoleh skor total tes tinggi daripada siswa perempuan.

Temuan tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan

sebelumnya. Dilaporkan bahwa perbedaan prestasi belajar sains antara siswa laki-laki

dan siswa perempuan antara lain disebabkan oleh perbedaan-perbedaan strategi belajar,

kemampuan pemahaman pernyataan-pernyataan soal dan penyusunan konstruksi

pemecahan soal, kemampuan orientasi, rasa percaya diri, pengalaman-pengalaman

sosialisasi, peranan, dan partisipasi dalam kegiatan sains baik di sekolah maupun di luar

sekolah.

Pada dasarnya jenis kelamin cenderung tidak berpengaruh terhadap kecerdasan

umum seseorang, namun dalam hal-hal tertentu prestasi belajar seorang siswa dapat saja

dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Perempuan, menurut Maccoby & Jacklin (1974)

terutama setelah menginjak usia remaja lebih unggul dalam kemampuan verbal ataupun

kemampuan berbahasa secara umum serta kepekaan emosi dan perasaan. Di sisi lain,
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laki-laki terlihat lebih unggul dalam hal-hal seperti kemampuan berpikir, kemampuan

numerik atau kemampuan berpikir kuantitatif dan logika.

4. Variabel asal sekolah memberikan perbedaan tingkat hubungan antara pola pendekatan

yang digunakan dengan keberhasilan siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN.

Siswa-siswa yang memperoleh skor total tes tinggi baik yang berasal dari sekolah negeri

maupun sekolah swasta pada umumnya menggunakan pola pendekatan dengan analisis

soal. Bagi kelompok siswa yang memperoleh skor total tes rendah dan berasal dari

sekolah swasta, pola pendekatan yang digunakan tidak berhubungan dengan tingkat

keberhasilannya memecahkan soal-soal fisika.

Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia yang sebenarnya

telah memiliki standar mutu yang sama secara nasional, sekolah-sekolah swasta justru

dibedakan berdasarkan status akreditasi yang telah dicapai yakni : terdaftar, diakui, atau

disamakan. Secara umum, mutu sekolah-sekolah negeri masih dianggap lebih baik

daripada sekolah-sekolah swasta sehingga siswa-siswa yang prestasi belajarnya relatif

tinggi akan berkumpul di sekolah-sekolah negeri.

5. Pengalaman siswa dalam mengikuti UMPTN tidak memberikan perbedaan tingkat

hubungan antara pola pendekatan yang digunakan dengan keberhasilan memecahkan

soal-soal fisika UMPTN. Siswa-siswa yang memperoleh skor total tes tinggi baik yang

belum pernah maupun yang sudah pernah mengikuti UMPTN pada umumnya

menggunakan pola pendekatan dengan analisis soal dan siswa-siswa yang memperoleh

skor total tes rendah pada umumnya menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.
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Pengalaman mengikuti UMPTN berarti tidak berhubungan dengan keberhasilan

siswa dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Indikasi tersebut terlihat dari masih

banyaknya kesalahan-kesalahan baik dalam pemahaman konsep-konsep fisika, penulisan

dan pemilihan rumus maupun dalam proses perhitungan matematis yang dilakukan

siswa-siswa yang sudah pernah mengikuti UMPTN ketika memecahkan soal-soal fisika.

6. Alasan utama dalam mengikuti program bimbingan belajar tidak memberikan perbedaan

tingkat hubungan antara pola pendekatan yang digunakan dengan keberhasilan siswa

dalam memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Apapun alasan yang dikemukakan, siswa-

siswa yang memperoleh skor total tes tinggi pada umumnya menggunakan pola

pendekatan dengan analisis soal dan siswa-siswa yang memperoleh skor total tes rendah

pada umumnya menggunakan pola pendekatan tanpa analisis soal.

Ingin menambah pemahaman materi UMPTN merupakan alasan utama paling

banyak dikemukakan siswa, disusul kemudian alasan ingin mengetahui cara-cara (trik-

trik) pemecahan soal-soal fisika UMPTN. Kelompok siswa yang mempunyai alasan

ingin menambah pemahaman materi UMPTN ternyata lebih banyak yang memperoleh

skor total tinggi daripada kelompok siswa yang mempunyai alasan ingin mengetahui

cara-cara (trik-trik) pemecahan soal-soal fisika UMPTN. Hal tersebut disebabkan karena

kelompok pertama lebih menyadari bahwa faktor pemahaman materi UMPTN termasuk

materi fisika merupakan kunci utama keberhasilan memecahkan soal-soal fisika

UMPTN.
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Tujuan utama sebagian besar siswa dalam mengikuti program bimbingan

belajar nampaknya memang benar-benar ingin berhasil dalam UMPTN. Mengikuti

program bimbingan belajar bagi mereka bukan hanya sekedar untuk menambah rasa

percaya diri atau bahkan hanya sekedar ikut-ikutan teman.

7. Lebih separuh (52,8%) dari seluruh responden mengaku menghadapi masalah berkaitan

dengan banyaknya rumus fisika, yakni tidak mampu menghafalkan rumus-rumus fisika

yang jumlahnya banyak sekali. Fakta ini mengindikasikan adanya suatu anggapan di

antara sebagian siswa bahwa belajar fisika adalah menghafalkan semua rumus yang

diajarkan. Kelompok siswa ini cenderung membuat kesalahan penulisan rumus ketika

memecahkan soal-soal fisika UMPTN. Hal ini merupakan satu bukti lagi bahwa bagi

sebagian besar siswa menghafalkan rumus adalah strategi dalam memecahkan soal-soal

fisika.

B. Saran-Saran

1. Kemampuan siswa dalam analisis soal merupakan salah satu faktor penting yang

mendukung keberhasilannya dalam memecahkan soal-soal fisika pada umumnya,

termasuk soal-soal fisika UMPTN. Ironisnya, sebagian besar siswa tidak memiliki

kemampuan analisis soal secara memadai bahkan dapat dikatakan kemampuan analisis

soal bagi sebagian besar siswa sangat rendah.

Berdasarkan kenyataan ini, maka sangat diperlukan adanya usaha-usaha yang

lebih intensif dalam memberikan kesempatan yang cukup kepada siswa untuk

mengembangkan kemampuan berpikir analitis dengan berlatih melakukan analisis soal
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sebagai bagian penting dalam pemecahan soal fisika. Hal ini dapat dilakukan oleh guru-

guru fisika maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan cara-cara, antara lain :

a) Memberikan penjelasan tentang pentingnya langkah analisis soal dalam pemecahan

soal fisika. Siswa harus dibimbing untuk melakukan tahapan-tahapan penting dalam

analisis soal, antara lain identifikasi dan interpretasi informasi-informasi penting yang

ada dalam soal tentu saja termasuk tujuan atau pertanyaan soal dan apabila diperlukan

mengubahnya menjadi bentuk yang dapat mempermudah serta memperjelas langkah-

langkah pemecahannya, membuat deskripsi ulang situasi soal baik dengan kata-kata atau

simbol-simbol matematik atau bahkan apabila perlu menggunakan bantuan gambar,

skema, ataupun diagram vektor. Hal lain yang juga sangat penting di dalam analisis soal

adalah kemampuan siswa untuk mengurai soal yang cukup kompleks menjadi sub-sub

soal yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga dapat mempermudah dan

memperjelas langkah-langkah pemecahannya.

b) Dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang disarankan pada sub a) di atas, kepada

siswa harus diberikan lebih banyak kesempatan baik secara perseorangan maupun

kelompok untuk berlatih memecahkan soal-soal fisika berbentuk uraian dengan tingkat

berpikir yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental siswa. Kepada siswa-

siswa sekolah menengah tingkat atas, harus lebih banyak diperkenalkan soal-soal yang

menuntut kemampuan berpikir bukan saja sekedar ingatan dan pemahaman, akan tetapi

sampai dengan kemampuan penerapan, analisis, bahkan sintesis dan evaluasi.
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Soal berbentuk uraian mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain dapat

memaksa siswa untuk berpikir lebih banyak dan mengurangi jawaban yang hanya

bersifat spekulatif. Selain itu, soal berbentuk uraian dapat digunakan untuk mengukur

berbagai kemampuan siswa yang tidak dapat diukur apabila menggunakan soal

berbentuk pilihan ganda. Kemampuan-kemampuan dalam memilih dan mengorganisasi

pengetahuan fisika, membuat hubungan antar konsep, prinsip serta

mengkomunikasikannya secara jelas dan tepat hanya dapat diukur dengan menggunakan

soal berbentuk uraian.

2. Banyaknya kesalahan baik dalam penulisan dan pemilihan rumus maupun pemahaman

konsep-konsep fisika memperlihatkan adanya indikasi yang cukup kuat bahwa

menghafalkan rumus merupakan strategi belajar fisika yang efektif. Indikasi ini terlihat

lebih separuh (52,8%) dari seluruh responden mengaku kesulitan untuk menghafalkan

rumus-rumus fisika yang jumlahnya banyak sekali sebagai hambatan utama dalam

belajar fisika. Temuan ini menunjukkan bahwa menghafalkan rumus-rumus fisika yang

jumlahnya banyak sekali memang sangat berat bagi siswa. Persoalan ini sebenarnya tidak

akan terjadi apabila proses pembelajaran fisika mampu mendorong tumbuh dan

berkembangnya kemampuan berpikir dalam diri siswa. Proses pembelajaran fisika

sebaiknya dapat memberikan manfaat serta cara-cara yang lebih mudah dalam

memahami keberadaan suatu rumus fisika. Jadi, kepada siswa harus diberi pengertian

bahwa rumus fisika itu tidak untuk dihafalkan melainkan untuk dipahami arti serta

keberadaannya.
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Yang sering kita jumpai sampai saat ini adalah kenyataan bahwa proses

pembelajaran fisika di sekolah masih banyak didominasi oleh pendekatan informatif.

Akibatnya, para siswa terus beranggapan bahwa fisika hanyalah merupakan sekumpulan

konsep, fakta, maupun rumus-rumus yang harus dihafalkan. Hal ini tentu saja tidak

sesuai dengan asas dan tujuan pengajaran fisika itu sendiri. Sebab tujuan pengajaran

fisika menurut Frederick Reif (1994: 17) bukanlah sekedar akumulasi berbagai macam

fakta, akan tetapi lebih pada berkembangnya kemampuan siswa dalam menggunakan

pengetahuan dasar yang diperolehnya untuk memprediksi maupun menjelaskan berbagai

gejala alam.

Keadaan seperti ini diduga sebagai akibat kurangnya pengetahuan dan wawasan

dari guru yang bersangkutan tentang materi fisika yang akan diajarkan, perkembangan

teknologi dalam bidang pengajaran maupun metode-metode pengajaran fisika. Di

samping itu, sangat minimnya fasilitas belajar mengajar fisika di sekolah diduga kuat

juga sangat mempengaruhi mutu proses dan hasil pembelajaran fisika. Bentuk-bentuk

diskusi kelas atau kelompok-kelompok kecil serta kegiatan siswa baik fisik maupun

mental yang bersifat dua arah atau bahkan banyak arah disarankan agar lebih sering

digunakan dalam proses pembelajaran fisika. Sebab hal ini akan dapat lebih merangsang

siswa untuk terlibat secara aktif di dalam proses belajar.

Pengajaran fisika yang sifatnya klasikal secara teratur harus diganti dengan

pengajaran yang lebih memperhatikan ciri-ciri individual setiap siswa. Diakui bahwa

setiap siswa secara individual tentu memiliki potensi serta minat yang berbeda-beda
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terhadap fisika. Efektivitas pengajaran fisika di sekolah dapat dicapai apabila pemerintah

dan guru-guru fisika memiliki kemauan kuat dan kemampuan untuk menyelenggarakan

proses pembelajaran fisika yang dapat memberi manfaat bagi siswa-siswanya. Dana

pembangunan di sektor pendidikan nasional harus ditingkatkan dari yang selama ini

kurang dari 10% menjadi kira-kira 40% dari total APBN. Jumlah guru fisika harus terus

ditambah agar rasio guru siswa mendekati angka ideal. Kesejahteraan guru harus lebih

ditingkatkan agar tugas-tugasnya sebagai pengajar sekaligus pendidik dapat lebih

memenuhi standar profesionalitas. Guru-guru diberi kesempatan dan didorong agar dapat

menambah pengetahuan dan wawasan yang menyangkut tugas-tugasnya.

Guru harus dapat menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang

membutuhkan bantuan serta bimbingan dalam rangka mengembangkan dirinya.

Pengajaran fisika harus dijadikan sarana bagi siswa untuk belajar memahami dunia di

sekitarnya. Siswa dilatih untuk mengamati dan memahami peristiwa-peristiwa dan

gejala-gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Guru fisika harus memberikan pemahaman

asal usul maupun arti fisis dari suatu rumus fisika yang pada umumnya bersifat

matematis. Hal ini sangat penting bagi siswa, sebab mereka sedikit demi sedikit akan

dapat menyadari bahwa hafalan bukanlah merupakan cara belajar fisika yang efektif.

Dan yang lebih penting, pengajaran fisika menjadi suatu hal yang menyenangkan dan

bermanfaat bagi siswa baik di saat sekarang maupun di kemudian hari. .

Kedudukan dan peranan guru di dalam proses pendidikan memang sangat

strategis, namun perlakuan sosial yang diterimanya dirasa belum proporsional. Di dalam
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lingkungan sosial kemasyarakatan, guru dianggap sebagai sosok manusia yang serba

tahu dan pantas dijadikan suri tauladan (panutan). Namun ironisnya, profesi guru tidak

termasuk di dalam sederetan profesi yang populer terutama di kalangan para siswa dan

pemuda pada umumnya,. Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab setidaknya sampai saat ini

profesi guru dianggap tidak dapat memberikan penghidupan yang berkecukupan secara

finansial.

Agar dapat memenuhi harapan seperti yang diuraikan di atas, guru-guru fisika

harus memiliki kemampuan akademik dan kualifikasi yang cukup memadai terlebih lagi

kalau dikaitkan dengan kenyataan bahwa dunia segera akan memasuki abad ke 21 yang

banyak disebut-sebut sebagai abad teknologi dan informasi. Di samping kemampuan

berpikir dan pemahaman materi fisika yang akan diajarkan, guru fisika juga dituntut

untuk selalu mengembangkan wawasannya di bidang ilmu pengetahuan terutama sains

dan teknologi.

Saat ini sudah banyak tersedia berbagai sarana yang dapat kita gunakan untuk

menambah wawasan baik berupa media cetak maupun media elektronik. Jaringan

internet saat ini sudah dapat kita jumpai dengan mudah di setiap ibu kota propinsi,

kabupaten atau kotamadya di seluruh Indonesia. Melalui jaringan internet ini kita dapat

memperoleh berbagai macam informasi dari seluruh penjuru dunia secara cepat dan

mudah. Bahkan melalui jaringan internet ini kita juga dapat mengadakan komunikasi,

diskusi maupun mengikuti forum-forum kegiatan yang bersifat internasional dengan

berbagai pihak atau alamat-alamat tertentu yang dapat dihubungi melalui E-mail
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Address. Dalam hal ini kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris memang

sangat penting.
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