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ABSTRAK: Kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami bahan ajar gelombang merupakan
salah satu penyebab siswa memiliki pemahaman konsep yang kurang pada materi gelombang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedaan bahan ajar gelombang yang telah ada serta
mengetahui penyebab kesulitan-kesulitan siswa dalam menggunakan bahan ajar gelombang
yang digunakan pada pembelajaran di sekolah. Subjek penelitian ini terdiri dari 16 siswa kelas
XII yang tahun sebelumnya telah mengambil materi gelombang dan 20 siswa kelas XI yang saat
penelitian ini dilakukan sedang menempuh materi gelombang. Bentuk pengumpulan data berupa
angket dan wawancara. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bahan ajar gelombang yang
digunakan siswa belum menuntun siswa mempelajari materi gelombang sesuai dengan
representasi-representasi yang sesuai dengan karakteristik gelombang sehingga siswa
mengalami kesulitan dalam belajar.
Kata Kunci: pemahaman konsep, gelombang, bahan ajar.

PENDAHULUAN
Gelombang merupakan salah satu materi fundamental yang harus dipahami oleh

siswa. Konsep-konsep dasar gelombang seperti frekuensi, panjang gelombang, kelajuan
gelombang, amplitudo, superposisi dan lain-lain digunakan sebagai dasar dalam
mempelajari berbagai bidang fisika lanjutan, diantaranya gelombang bunyi, gelombang
cahaya, elektromagnetik, mekanika kuantum, dan lain-lain (Kryjevskaia dkk, 2011;
Wittmann dkk, 1999; Şengören dkk, 2009). Selain itu, gelombang juga digunakan dalam
bidang yang lain, misalnya dalam mempelajari spektroskopi, seismologi, meteorologi,
dan lain-lain (Sutopo, 2016). Namun, penelitian terkait dengan gelombang masih sedikit
dilakukan oleh para peneliti sehingga pemahaman tentang konsep-konsep gelombang
perlu untuk dikaji lebih lanjut (Sutopo, 2016).

Meskipun penelititan terkait topik gelombang masih jarang dilakukan, beberapa
penelitian terkait dengan gelombang yang telah dilakukan menujukkan bahwa siswa
mengalami kesulitan pada materi gelombang (Wittmann dkk, 1999; Şengören dkk, 2009;
Sutopo, 2016; Fazio dkk, 2008; Tanel dkk, 2008; Chaleon & Subramaniam, 2008).
Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa lebih banyak terletak pada pemahaman konsep,
terkait dengan konsep-konsep dasar pada materi gelombang seperti konsep perambatan
gelombang, superposisi (Wittmann dkk, 1999; Wittmann, 2002 ; Şengören dkk, 2009)
pemantulan pada ujung bebas dan ujung tetap (Kryjevskaia dkk, 2011). Hal yang sama
juga dialami oleh siswa-siswa kelas XI MIA 1 di SMAN 9 Malang tahun ajaran
2015/2016 yang mengalami kesulitan pada materi gelombang. Kesulitan yang dialami
ditunjukkan dengan hasil ulangan harian siswa yang masih kurang baik karena hanya
24,14 % siswa yang nilainya di atas KKM pada materi gelombang. Salah satu
penyebabnya dikarenakan beberapa siswa merasa kesulitan memahami buku
gelombang yang digunakan. Dengan demikian, bahan ajar (khususnya buku gelombang)
yang digunakan siswa dalam belajar perlu mendapatkan perhatian khusus.

Bahan ajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran (Korkeakoski, 2008
dalam Nieminen dkk, 2012) karena digunakan guru sebagai acuan mengajar. Selain itu,
bahan ajar juga merupakan salah satu sumber utama siswa dalam belajar (Nieminen
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dkk, 2012). Terlebih pada materi yang dianggap sulit, seperti materi gelombang, maka
bahan ajar yang disusun harus disesuaikan dengan karakteristik materi gelombang
serta memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep gelombang. Dikarenakan
bahan ajar berperan penting dalam pembelajaran, maka perlu dikembangkan
penelitian-penelitian terkait bahan ajar, khususnya dalam bentuk bentuk buku yang
saat ini masih sangat terbatas (Kurnia dkk, 2014), terlebih mengenai bahan ajar
gelombang yang digunakan siswa. Bagaimanakah keadaan bahan ajar gelombang yang
digunakan siswa serta kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa selama
menggunakan bahan ajar gelombang di SMAN 9 Malang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedaan bahan ajar gelombang yang
telah ada serta mengetahui penyebab kesulitan-kesulitan siswa dalam menggunakan
bahan ajar gelombang yang digunakan pada pembelajaran di sekolah.

Penelitian ini penting dilakukan karena dengan mengetahui kedaan bahan ajar
gelombang yang telah ada serta mengetahui penyebab kesulitan-kesulitan siswa dalam
menggunakan bahan ajar gelombang akan dapat mempersiapkan bahan ajar yang
sesuai pada materi gelombang sehingga lebih mudah dipahami untuk digunakan dalam
pembelajaran.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini diadakan di SMAN 9
Malang pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Subjek penelitian ini terdiri dari
16 siswa kelas XII MIA 2 yang tahun sebelumnya telah mengambil materi gelombang
dan 20 siswa kelas XI MIA 1 yang saat penelitian ini dilakukan sedang menempuh
materi gelombang. Bentuk pengumpulan data berupa angket dan wawancara.

Bentuk angket yang digunakan dalam mengetahui keadaan bahan ajar adalah
angket obyektif (pilihan ganda) dengan 3 pilihan jawaban, yakni ya, kurang dan tidak.
Sedangkan bentuk angket untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam
menggunakan bahan ajar adalah angket objektif dengan beberapa alternatif kesulitan-
kesulitan yang mungkin dialami oleh siswa serta siswa juga diberikan kesempatan
menuliskan jawaban jika kesulitan yang dialami tidak sesuai dengan alternatif jawaban
yang diberikan.Sealin itu dilakukan wawancara antara peneliti dengan siswa, namun
hanya dipilih beberapa siswa untuk mewakili jawaban dari siswa-siswa yang lain.

Data yang dianalisis lebih lanjut adalah hasil jawaban siswa mengenai keadaan
bahan ajar gelombang serta penyebab kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajarinya.
Pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis
secara deskriptif dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan data yang sejenis
sehingga diketahui keadaan bahan ajar gelombang serta penyebab kesulitan
mempelajarinya.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian analisis keadaan bahan ajar gelombang yang digunakan  siswa
di SMAN 9 Malang dapat  dilihat pada Tabel 1 yang disajikan berikut ini:

Tabel 1. Kedaan Bahan Ajar Gelombang yang Digunakan Siswa.
No. Tentang Hasil Keterangan

1 Memodelkan
matematis dalam

buku yang
digunakan siswa

25% siswa menyatakan
buku yang digunakan
kurang memodelkan

matematis materi

Menunjukkan
representasi
matematis

dan
representasi
gambar diam

2 Petunjuk
demonstrasi dan
praktikum dalam

buku yang
digunakan siswa

38% siswa menyatakan
buku yang digunakan
kurang menyajikan

fenomena atau demonstrasi
di awal materi dan kurang
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menyajikan praktikum
serta pertanyaan yang

menggali
3 Animasi dan video

dalam buku yang
digunakan siswa

100% siswa menyatakan
buku yang digunakan

belum menyajikan animasi
dan video yang terkait

dengan topik gelombang

Menunjukkan
representasi

gambar
bergerak

4 Soal konseptual
dalam buku yang
digunakan siswa

50% siswa menyatakan soal
konseptual dalam buku

kurang menggali
pemahamannya

Adapun penjelasan dari poin-poin di atas adalah sebagai berikut:
1. Memodelkan Matematis dalam Buku yang Digunakan Siswa

Memodelkan matematis dalam buku yang digunakan siswa artinya buku
menuntun siswa untuk menggambarkan feomena yang diamati siswa baik
menggunakan grafik atau menggunakan jenis gambar yang lain sehingga siswa
dapat menyimpulkan persamaan matematis yang sesuai dengan apa yang
diamati melalui gambar. Menuntun siswa mempelajari suatu konsep dengan
menggunakan representasi gambar dipandang penting karena penjelasan
deskriptif saja tidak cukup untuk menjelaskan siswa mengenai fenomena yang
dipelajari (Adadan dkk, 2009). Dari gambar atau grafik yang dihasilkan,
selanjutnya siswa dituntun untuk mendapatkan persamaan matematis atau
rumus serta konsep yang harus dipahami sesuai dengan fenomena yang diamati.
Representasi matematis merupakan representasi yang wajib digunakan dan
dipelajari karena matematika dipandang sebagai bahasa dalam memahami fisika
(Docktor & Mestre, 2014). Dengan demikian siswa membutuhkan buku yang
mampu menuntun siswa mempelajari gelombang dengan urutan representasi-
representasi tertentu (misal dari gambar ke matematis seperti pada Gambar 2)
sehingga siswa dapat mempelajari konsep dengan lebih mudah dan mendalam.

Namun, dari hasil wawancara siswa menyatakan buku yang digunakan
lebih berisi rumus-rumus sehingga siswa belum diberikan kesempatan dalam
memodelkan matematis (dituntun mempelajari gelombang menggunakan
representasi gambar serta representasi matematis) apa yang dipelajari. Buku
yang banyak digunakan siswa terlihat seperti pada Gambar 1. Dalam buku
tersebut, siswa belum diberi kesempatan untuk memodelkan matematis dari
konsep gelombang berjalan karena rumus langsung disampaikan sehingga siswa
merasa kesulitan mempelajari konsep-konsep gelombang.
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2. Petunjuk Demonstrasi dan Praktikum.
Salah satu cara yang bermakna untuk membangun pemahaman konsep

dengan memberikan kesempatan pada siswa secara aktif untuk membangun
pemahamannya melalui pengalaman belajar hands on activity (Piaget, 1968;
Vygotsky, 1978; Dewey, 1910/1997 dalam Bulunuz & Jarrett, 2009). Oleh karena
itu dalam bahan ajar sebaiknya setiap memulai mempelajari suatu konsep siswa
dituntun melakukan hands on activity, misalnya demonstrasi seperti yang
ditunjukkan oleh Gambar 4. Namun, buku gelombang untuk topik gelombang
berjalan dan berdiri yang sudah ada (seperti pada Gambar 3), di awal materi
belum mengajak siswa untuk melakukan hands on activity sehingga membuat
siswa menjadi lebih pasif dalam belajar.

Selain itu, siswa juga perlu dituntun dalam melakukan praktikum untuk
membantu siswa membangun pengetahun tentang materi yang dipelajari karena
praktikum merupakan salah satu dari bentuk hands on activity. Buku yang telah
ada (seperti pada Gambar 5) sudah mengajak siswa melakukan percobaan,
namun masih terbatas pada konsep tertentu dan masih kurang sederhana
sehingga membuat siswa merasa kesulitan. Oleh karena itu, buku yang

Gambar 1.
Buku belum menuntun siswa

secara aktif mendapatkan
persamaan gelombang berjalan.

Gambar 2.
Buku berbasis multi representasi

menuntun siswa menggunakan
urutan  representasi-representasi

tertentu.

Gambar 3.
Di awal materi belum mengajak

siswa melakukan hands on activity.

Gambar 4.
Di awal materi mengajak siswa

melakukan demonstrasi.
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digunakan siswa sebaiknya menuntun siswa melakukan praktikum untuk setiap
konsep dengan lebih sederhana seperti pada Gambar 6, serta diberikan
pertanyaan-pertanyaan yang lebih menuntun siswa memahami konsep sehingga
setiap konsep dapat lebih mudah dipahami siswa secara mendalam.

3. Animasi dan Video
Animasi dan video dalam bahan ajar gelombang diperlukan karena

gelombang merupakan konsep yang abstrak (Serway & Jewett, 2004), yakni
konsep tidak dapat diamati secara langsung oleh mata (Oxford, 2010: 6). Maka
salah satu representasi yang penting digunakan dalam materi gelombang adalah
representasi gambar bergerak untuk “memvisualkan materi yang abstrak”
(Purwaningsih, 2012), misalnya gerakan partikel medium (tali). Representasi
gambar bergerak yang digunakan dalam bahan ajar dapat berupa simulasi phet
gelombang tali, atau animasi yang serupa. Selain untuk memvisualkan gerakan
partikel, simulasi phet juga digunakan sebagai alat dalam melakukan
laboratorium virtual pada beberapa konsep. Penggabungan antara laboratorium
virtual dan hands on activity mampu memfasilitasi siswa dalam membangun
pemahaman konsep secara lebih optimal (Zacharia & Jong, 2014). Namun, bahan
ajar gelombang yang digunakan siswa masih belum dilengkapi dengan animasi
dan video sehingga siswa belum dituntun mempelajari gelombang dengan
menggunakan representasi gambar bergerak yang diperlukan dalam memahami
fenomena gelombang, terlebih pada fenomena yang abstrak.

4. Soal Perhitungan dan Konseptual
Soal perhitungan dan konseptual seharusnya terdapat dalam buku karena

pemahaman yang koheren melibatkan penguasaan terhadap pengetahuan
kualitatif dan kuantitatif. Pengetahuan kualitatif terkait dengan konsep-konsep,
sedangkan pengetahuan kuantitatif merupakan pengetahuan yang berhubungan
dengan formula atau rumus (Sabella, 1999). Beberapa penelitian menyatakan
bahwa siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan matematis, tidak selalu
dapat memecahkan permasalahan konsep. Hal ini menunjukkan bahwa siswa
merasa kesulitan jika harus menyelesaikan persoalan yang lebih menyajikan
konsep-konsep (Savander-Ranne & Kolari, 2003). Dengan demikian, buku
gelombang yang digunakan siswa, juga harus dilengkapi dengan beberapa soal-

Gambar 5.
Petunjuk percobaan yang ada di

buku yang telah ada.

Gambar 6.
Petunjuk percobaan yang lebih
sederhana untuk setiap konsep.
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soal konseptual yang menggali pemahaman siswa seperti pada Gambar 8.
Namun, buku gelombang yang membahas gelombang berjalan dan berdiri yang
telah ada kebanyakan masih berisi soal-soal perhitungan seperti pada Gambar 7.

Sedangkan berdasarkan hasil angket dan wawancara yang telah dilakukan, dengan
keadaan buku gelombang yang seperti penjelasan di atas, siswa merasa kurang mudang
belaj
ar
meng
guna
kan
buku
gelo
mban
g
yang
digun
akan.
Adap
un
kesul
itan-
kesul
itan
siswa
meng
guna
kan bahan ajar gelombang adalah siswa menyatakan bahwa buku gelombang yang
digunakan:

1. terlalu banyak rumus,
2. kurang membantu dalam memahami konsep gelombang,
3. kurang melatih dalam berpikir,
4. langsung diberikan rumusnya,
5. tidak ada petunjuk melakukan kegiatan demonstrasi dan praktikum,
6. tidak ada animasi dan video,
7. soal-soal yang diberikan kebanyakan soal-soal perhitungan, dan
8. rumus kurang lengkap dan kurang mudah dipahami.

KESIMPULAN
1. Bahan ajar gelombang yang digunakan masih belum menuntun siswa

mempelajari materi gelombang menggunakan representasi-representasi yang
sesuai dengan karakteristik materi gelombang.

2. Siswa merasa kesulitan menggunakan bahan ajar karena bahan ajar masih
kurang melatih siswa dalam berpikir dalam memahami konsep serta belum
menuntun siswa secara aktif mendapatkan rumus-rumus yang digunakan.

Dengan demikian, bahan ajar gelombang yang digunakan sebaiknya: (1) dimulai
dengan mengenalkan siswa pada konsep-konsep dasar materi gelombang yang sedang
dipelajari menggunakan cara yang mudah, misalkan dengan demonstrasi sehingga akan
membuat siswa secara aktif menemukan konsep yang dipelajari, (2) berbasis multi

Gambar 7.
Buku yang telah ada kebanyakan

berisi soal-soal perhitungan.

Gambar 8.
Buku gelombang yang dilengkapi

dengan soal-soal konseptual.
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representasi, yakni menuntun siswa mempelajari materi gelombang dengan
representasi-representasi yang sesuai dengan karakteristik gelombang sehingga siswa
secara aktif membangun pemahamannya tentang materi gelombang, dan (3) dilengkapi
dengan bantuan animasi dan video untuk menunjukkan fenomena yang  abstrak pada
gelombang.
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