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Abstrak 

Hendaknya sebuah pembelajaran tidaklah bersifat imitatif, namun didasarkan pada landasan yang kuat. Salah satunya 

dengan melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik pada materi yang akan diberikan. Peserta didik sering kali 

tidak menyadari bahwa konsep yang sama dapat diterapkan pada permasalahan lain dalam konteks yang berbeda, 

hambatan seperti ini disebut hambatan epistemologis. Dengan mengetahui hambatan yang teridentifikasi diharapkan 

dapat mengantisipasi respon yang muncul juga meminimalisir munculnya hambatan tersebut pada pertemuan lainnya. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hambatan epistemologis yang dialami oleh peserta didik pada materi gerak 

lurus berubah beraturan pada arah horizontal. Instrumen pada penilitian ini adalah dua buah soal uraian terbuka yang 

diberikan pada 139 peserta didik pada sebuah SMA negeri dikota Bandung. Hambatan epistemologis yang dialami 

peserta didik yaitu tidak dapat memaknai besaran dan tanda matematis secara fisis, tidak memahami bahwa 

percepatan terjadi ketika kecepatan dan percepatan memiliki tanda sama, serta perlambatan terjadi ketika tanda pada 

percepatan dan kecepatan berbeda, belum memahami percepatan atau perlamabatan sebagai perubahan kecepatan 

setiap waktu, tidak dapat menentukan kecepatan awal, kecepatan akhir, waktu awal dan atau waktu akhir, tidak 

memahami hubunga antara kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan dan perubahan waktu, serta tidak memahami 

bahwa kecepatan pada hubungan antara perpindahan dan perubahan waktu adalah kecepatan rata-rata. 

Kata-kata kunci: hambatan epistemologis, gerak lurus berubah beraturan pada arah horizontal 

PENDAHULUAN 

Hendaknya sebuah pembelajaran tidaklah bersifat imitatif, namun didasarkan pada landasan yang kuat. Salah 

satunya dengan melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik pada materi yang akan diberikan. Peserta didik sering 

kali tidak menyadari bahwa konsep yang sama dapat diterapkan pada permasalahan lain dalam konteks yang berbeda, 

hambatan seperti ini disebut hambatan epistemologis (Brosseau, 2002, hlm. 86) [1]. Dengan mengetahui hambatan yang 

teridentifikasi diharapkan dapat mengantisipasi respon yang muncul juga meminimalisir munculnya hambatan tersebut 

pada pertemuan lainnya   

Telah banyak paper yang membahas mengenai  bab gerak, namun kebanyakan peneliti membahas mengenai 

visualisasi gerak dalam bentuk grafik, seperti bagaimana siswa menginterpretasi grafik baik itu cara untuk 

mengajarkannya atau pun kesulitan siswa pada bagian tersebut. Pada penilitian ini disajikan saru bab pada sub materi 

pokok secara utuh dengan harapan dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hambatan yang ada pada sub bab 

terkait.  

Salah satu cara untuk mengetahu hambatan belajar pada peserta didik yaitu dengan menganalisis hasil jawabannya, 

hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Karim dkk [2],  Erceg dan Aviani [3], serta  MCDermott [4]. 
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 MODEL 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Erceg (2014, hlm 48) [3] metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif, dengan teknik non-random convinience samplingI, didapatkan 139 peserta didik yang berasal dari 

salah satu SMA negeri di Kota Bandung. 

Instrumen tes yang digunakan untuk penelitian ini berupa soal uraian terbuka. Untuk mengetahui apakah peserta 

didik tidak lagi terkecoh dengan konteks soal yang berbeda, maka disajikan dua buah soal dengan bentuk atau konteks 

yang berbeda, soal pertama disajikan dalam bentuk grafik sedangkan soal kedua disajikan dalam bentuk soal uraian 

pada umumnya. 

Untuk soal pertama, diambil dari instrumen yang digunakan oleh Erceg dan Aviani [3] dengan sedikit modivikasi 

dan telah melalui judgement dari para ahli. Sedangkan soal kedua diambil dari salah satu buku Fisika Universitas [5] 

dengan sedikit modivikasi dan telah melalui judgement dari para ahli juga. Gambar 1 merupakan instrumen yang 

digunakan. 

 

Gambar 1. Instrumen tes. 

Adapun tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) pembuatan instrumen tes, (2) judgement oleh para 

ahli, jika terdapat kekurangan maka instrumen tersebut direvisi dan kembalikan kembali kepada para judgement, (3) 

instrumen yang telah di-judgement oleh para ahli diberikan kepada 139 siwa, (4) jawaban yang didapatkan dianalisis 

sehingga didapatkan pola jawaban peserta didik, (5) dengan menganalisi dari pola jawaban inilah didapatkan hambatan 

epistemologis yang ada pada peserta didik. 

HASIL DAN DISKUSI 

Berdasarkan analisi yang telah dilakukan, hambatan epistemologis pada materi gerak lurus berubah beratuan secara 

umum disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Persentase hambatan epistemologis peserta didik pada materi GLBB. 

 

Hambatan Epistemologis 
Persentase jawaban 

yang salah 

Tipe 1 tidak dapat memaknai besaran dan tanda 

matematis secara fisis 

18,49 

Tipe 2 tidak memahami bahwa percepatan 

terjadi ketika  kecepatan dan percepatan 

memiliki tanda sama, serta perlambatan 

terjadi ketika tanda pada percepatan dan 

kecepatan berbeda 

26,21 

Tipe 3 tidak memahami percepatan atau 

perlamabatan sebagai perubahan 

2,08 
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 kecepatan setiap waktu 

Tipe 4 tidak dapat menentukan kecepatan awal, 

kecepatan akhir, waktu awal dan atau 

waktu akhir 

5,04 

Tipe 5 tidak memahami hubunga antara 

kecepatan akhir, kecepatan awal, 

percepatan dan perubahan waktu 

3,72 

Tipe 6 tidak memahami bahwa kecepatan pada 

hubungan antara perpindahan dan 

perubahan waktu adalah kecepatan rata-

rata.  

25,6 

Hamabatan tipe pertama yaitu peserta didik tidak dapat memaknai besaran dan tanda matematis secara fisis. 

Contohnya seperti jawaban peserta didik pada gambar 2. 

 

 

 

 

Peserta didik menjawaban dipercepat dengan alasan karena kecepatannya bertambah, padahal jika dilihat dari grafiknya 

(lihat gambar 1, pada segmen e) mobil tersebut memiliki kecepatan -25m/s sampai akhirnya 0, berarti mobil tersebut 

bergerak berlawanan arah dengan arah semula dengan kecepatan yang menurun. Karena peserta didik memahami tanda 

minus (-) pada nilai kecepatan seperti bilangan pada garis bilangan, maka mereka berfikir sebaliknya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya [3][6]  dimana salah satu kesulitan peserta didik yaitu memvisualisi grafik (bersifat 

matematis) dalam gerakan di kehidupan nyata (bersifat fisis). 

Hambatan tipe kedua yaitu tidak memahami bahwa percepatan terjadai ketika percepatan dan kecepatan memiliki 

tanda yang sama sedangkan perlambatan sebaliknya. Contohnya seperti jawaban peserta didik pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Jawaban peserta didik pada soal nomor 1.b, dengan hambatan tipe 2. 

Peserta didik menjawaban dipercepat dengan alasan karena dilihat dari tanda pada nilai percepatannya, jika positif (+) 

dipercepat sedangkan negatif (-) diperlambat. Padahal jika dilihat dari grafiknya (lihat gambar 1, pada segmen e) 

kecepatan mobil tersebut terus berkurang berarti diperlambat. Karena peserta didik memahami percepatan jika memiliki 

nilai (+) dan perlambatan memiliki nilai (-) oleh karena itu mereka menjawab seperti gambar 3. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya [3]  dimana salah satu kesulitan peserta didik yaitu tidak dapat memahami percepatan sebagai 

vektor (berkaitan dengan nilai dan arah, dalam hal ini diperlihatkan oleh tandanya). 

Gambar 2. Jawaban peserta didik pada soal nomor 1.b, dengan hambatan tipe 1 
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 Hambatan tipe ketiga yaitu tidak memahami bahwa percepatan atau perlamabatan sebagai perubahan kecepatan 

setiap waktu. Contohnya seperti jawaban peserta didik pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Jawaban peserta didik pada soal nomor 1.a.1, dengan hambatan tipe 3. 

Peserta didik menghitung percepatan dengan mencari kecepatan pada saat tertentu saja, bukan perubahan kecepatan 

oleh karena itu mereka menjawab seperti gambar 4.  

Hambatan tipe keempat yaitu tidak dapat menentukan kecepatan awal, kecepatan akhir, waktu awal dan atau waktu 

akhir. Contohnya seperti jawaban peserta didik pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Jawaban peserta didik pada soal nomor 1.a.1, dengan hambatan tipe 4 

Meskipun peserta didik memahami bagaimana hubungan antara percepetan, kecepatan akhir, kecepatan awal, dan 

perubahan waktu, namun peserta didik tidak dapat mengidentifikasi besaran-besaran tersebut, oleh karena itu mereka 

menjawab seperti gambar 3. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya [3]  dimana salah satu kesulitan peserta didik 

yaitu tidak dapat memadukan antara informasi yang dimiliki (nilai pada setiap titik) dengan fitur yang sesuai (besaran 

yang dipakai). 

Hambatan tipe kelima yaitu tidak memahami hubunga antara kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan dan 

perubahan waktu. Contohnya seperti jawaban peserta didik pada gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Jawaban peserta didik pada soal nomor 1.a. 1, dengan hambatan tipe 5. 

 

Sebenarnya hambatan ini mirip dengan tipe ketiga namun lebih bervariatif karena hubungan-hubungan yang digunakan 

peserta didik lebih beraneka ragam seperti pada gambar 6. 
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 Hambatan tipe keenam yaitu tidak memahami bahwa kecepatan pada hubungan antara perpindahan dan perubahan 

waktu adalah kecepatan rata-rata. Contohnya seperti jawaban peserta didik pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Jawaban peserta didik pada soal nomor 1.a. 2, dengan hambatan tipe 6 

Jenis hambatan ini merupakan yang paling banyak terjadai setelah ketidakpahaman peserta didik mengenai percepatan 

sebagai vektor. Seperti yang dilihat pada gambar 7, peserta didik menggunakan persamaan yang mereka gunakan ketika 

pada kasus gerak lurus beraturan (GLB), mereka tidak menyadari bahwa pada kasus GLBB kecepatan yang digunakan 

merupakan kecepatan rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik masih terpaku pada pembelajaran sebelumnya, 

kasus seperti ini menurut Suryadi [7]  salah satu indikasi adanya hambatan epistemologis. 

KESIMPULAN 

Hambatan epistemologis yang dialami peserta didik yaitu tidak dapat memaknai besaran dan tanda matematis secara 

fisis, tidak memahami bahwa percepatan terjadi ketika kecepatan dan percepatan memiliki tanda sama, serta 

perlambatan terjadi ketika tanda pada percepatan dan kecepatan berbeda, belum memahami percepatan atau 

perlamabatan sebagai perubahan kecepatan setiap waktu, tidak dapat menentukan kecepatan awal, kecepatan akhir, 

waktu awal dan atau waktu akhir, tidak memahami hubunga antara kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan dan 

perubahan waktu, serta tidak memahami bahwa kecepatan pada hubungan antara perpindahan dan perubahan waktu 

adalah kecepatan rata-rata. 
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