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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Gelombang merupakan salah satu kajian bidang Fisika yang konsepnya 

banyak diterapkan pada peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi di alam semesta. 

Fisika dapat dikatakan sebagai pondasi teknologi yang cukup beralasan untuk 

diberikan kepada siswa sebagai bekal dalam menghadapi hidup di masa 

mendatang (Sumaji, 2008). Salah satu konsep Fisika yang turut andil dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah konsep Gelombang. 

Konsep yang terdapat pada materi Gelombang  menyebabkan kemajuan terhadap 

dunia komunikasi sehingga munculnya teknologi-teknologi yang sangat berguna 

bagi kelangsungan kehidupan manusia. Melihat fenomena ini tentunya kajian 

terhadap Gelombang harus diperdalam agar dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.   

Gelombang dan Optik dijadikan  mata kuliah yang wajib pada Program 

Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi dengan bobot sebesar 4 SKS yang 

diajarkan pada semester 5. Mata kuliah Gelombang dan Optik  sangat berperan 

penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  Oleh karena itu, 

perkuliahan Gelombang dan Optik tentu perlu mendapatkan perhatian khusus agar 

keberlangsungan proses pembelajaran dapat menghasilkan hasil belajar yang 

maksimal. 
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Dikalangan para mahasiswa, mata kuliah Gelombang dan Optik 

merupakan mata kuliah yang tergolong sulit. Hal ini disebabkan karena 

Gelombang dan Optik merupakan ilmu yang memerlukan pemahaman disiplin 

ilmu lain seperti konsep Matematika dan Fisika Dasar. Selain itu perlu 

pemahaman yang ekstra untuk memahami materi. Hal ini sesuai dengan hasil 

observasi peneliti.  

Berdasarkan  observasi pada mahasiswa Pendidikan Fisika 2015 sebanyak 

25 mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah Gelombang dan Optik, 

diperoleh 72% mahasiswa  menyatakan banyak terdapat  kesulitan dalam 

mempelajari materi mengenai tersebut terutama materi Gelombang Bunyi pada zat 

Padat, Cair dan Gas. Kesulitan-kesulitan mahasiswa itu sendiri diantaranya  

karena buku referensi yang digunakan sulit dipahami oleh mahasiswa, sulitnya 

memahami materi gelombang karena tidak adanya simulasi mengenai  gelombang 

yang merambat pada suatu medium sehingga mahasiswa sulit untuk 

membayangkan bagaimana bentuk gelombangnya, penjabaran rumus yang tidak 

komplit, serta bahan ajar tersebut mengunakan bahasa yang sulit dimengerti.  

Berdasarkan angket kebutuhan yang dibagikan kepada 25 mahasiswa, 88% 

mahasiswa membutuhkan buku referensi yang mudah dipahami, penurunan rumus 

yang rinci, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan disertai simulasi dan 

animasi agar lebih mempermudah dalam memahami pembelajaran Gelombang 

Bunyi pada Zat Padat, Cair, dan Gas. Maka  penting dilakukan pengembangan 

bahan ajar yang dilengkapi simulasi berbantu CD pembelajaran untuk materi 

Gelombang Bunyi pada Zat Padat, Cair, dan Gas.  
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Kegiatan pembelajaran di kelas tidak bisa dilepaskan dari adanya bahan 

pembelajaran, karena dalam melancarkan kegiatan pembelajaran dan mening-

katkan kemampuan berpikir serta kecerdasan mahasiswa tentunya harus 

diimbangi dengan penyediaan bahan belajar mandiri untuk mahasiswa itu sendiri. 

Kurang cocoknya bahan belajar dapat menghambat kegiatan pembelajaran. 

Keadaan tersebut akan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Salah satu bentuk 

bahan belajar yang mendukung proses pembelajaran mandiri adalah modul. 

Modul merupakan media pembelajaran yang memiliki peranan penting 

dalam proses belajar dan dianggap tepat dalam menangani permasalahan yang 

dihadapi mahasiswa. Menurut Abdul (2008)  “modul adalah sebuah buku yang 

ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru”. Modul yang disertai dengan gambar dan contoh dalam 

kehidupan nyata diharapkan dapat menambah motivasi mahasiswa untuk belajar 

serta harus menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dengan 

menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan dapat lebih menarik minat 

mahasiswa untuk membaca modul tersebut.  

Hal ini telah ditegaskan oleh Prastowo (2014)  modul adalah sebuah bahan 

ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh mahasiswa sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya agar 

dapat belajar secara mandiri. Selain pengembangan modul cetak, solusi lain untuk 

mengatasi kesulitan belajar mahasiswa adalah menekankan mahasiswa aktif 

dalam belajar dan mampu dengan mudah memecahkan permasalahan yang 

diberikan dengan  pengetahuan materi pembelajaran berdasarkan pengalaman 

sendiri.  
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Pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi 

mahasiswa serta mempermudah mahasiswa dalam memecahkan permasalahan 

yang diberikan  yaitu pembelajaran berbasis Problem Solving. Menurut Arends 

(2008) pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran agar mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan mengatasi masalah, mempelajari peran orang-orang dewasa dan 

menjadi pelajar yang mandiri.  Model pembelajaran Problem Solving adalah 

model pembelajaran yang memberi peluang mahasiswa untuk memecahkan 

masalah yang diberi oleh dosen secara mandiri sehingga mampu memperoleh 

konsep dan kemudian mampu menerapkan konsep yang telah diperolehnya untuk 

memecahkan masalah dalam bentuk lainnya (Djamarah,2010). Beberapa ahli 

pendidikan telah mengenalkan langkah-langkah model pembelajaran Problem 

Solving, salah satunya yakni Dewey dalam Gulo (2002) dapat dilakukan melalui 

enam tahap sebagai berikut : 1) merumuskan masalah, 2) menelaah masalah, 3) 

merumuskan hipotesis,  4) mengumpulkan data, 5) kesimpulan. 

Model pembelajaran Problem Solving diduga tepat untuk mengajarkan 

materi  yang memiliki karakteristik materi mencakup pemahaman konsep dan 

membutuhkan keterampilan berhitung matematis. Pemahaman konsep fisika  

diperoleh mahasiswa melalui proses pemecahan masalah (Problem Solving) tanpa 

harus banyak menghafal materi yang diajarkan. Pembelajaran dengan model 

problem solving membantu mahasiswa berfikir secara sistematik melalui langkah-

langkah pembelajarannya sehingga tepat untuk pembelajaran yang membutuhkan 

keterampilan berhitung matematis (Komariah, 2011). Model pembelajaran 

problem solving juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
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mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, meningkatkan keaktifan belajar, 

membangun sikap kritis, kreatif, dan komunikatif. 

Dari data observasi tersebut, maka pentingnya dilakukan pengembangan 

bahan ajar berupa modul cetak yang dilengkapi dengan CD Pembelajaran  untuk 

mata kuliah Gelombang dan Optik terkhususkan materi Gelombang Bunyi pada 

Zat Padat, Cair dan Gas. Bahan ajar yang akan dikembangkan adalah bahan ajar 

yang dapat mengatasi kesulitan-kesulitan mahasiswa dan  dapat membantu 

mahasiswa dalam memahami materi Gelombang Bunyi pada zat padat, cair, dan 

gas. Untuk itu peneliti akan melakukan pengembangan bahan ajar yang dapat 

mengatasi kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam memahami materi dan dapat 

dijadikan buku pegangan mahasiswa dalam mempelajarinya secara mandiri.  

Penelitian ini beracuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dwi (2017)  yang menyatakan bahwa “Modul berbasis problem solving materi 

Elektronika unruk mahasiswa semester III yang dikembangkan dinyatakan layak 

berdasarkan indikator kelayakan media bagi baik dari segi kelayakan isi, maupun 

daya tarik yang berada pada kategori sangat baik”. Hal serupa juga didapatkan 

dari penelitian Hanisa (2012)  peningkatan keterampilan proses sains mahasiswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kegiatan laboratorium 

berbasis problem solving secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kegiatan 

laboratorium verifikasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang juga telah dilakukan oleh 

Muhammad (2004)  menyatakan bahwa setelah dilakukan tindakan kelas dengan 

mengenalkan metode pembelajaran dengan bantuan Software Matlab, terjadi 
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peningkatan yang cukup signifikan terhadap pemahaman dan ketertarikan 

mahasiswa dalam mempelajari materi sistem kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan metoda pembelajaran berbantuan komputer sangat membantu dosen 

dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Penggunaan softwareMatlab 

dalam materi sistem kontrol tidak hanya pada materi kontrol PID, tetapi dapat 

dikembangkan pada materi-materi yang lain. 

Dengan menggunakan bahan ajar modul bermuatan Problem Solving 

berbasis matlab materi gelombang bunyi pada zat padat, cair, dan gas maka 

mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat belajar mandiri dan terarah. 

Selain itu siswa dapat terlatih dan mengembangkan kemampuan berpikir dan 

kreatifnya dalam pemecahan masalah sesuai dengan gagasan yang mereka miliki. 

Sehingga materi gelombang bunyi pada zat padat, cair dan gas lebih mudah untuk 

dipahami sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Pengembangan modul ini 

adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan bahan ajar yang dapat mendukung 

berpikir kreatif mahasiswa. 

Berdasarkan  uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Modul Gelombang Bunyi 

pada Zat Padat,Cair dan Gas berbasis model Problem Solving Berbantu Simulasi 

MATLAB pada Mata Kuliah Gelombang dan Optik”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana langkah Pengembangan Modul Gelombang Optik Berbasis 

Model Problem Solving Pada Materi Gelombang Bunyi pada Zat Padat, 

Cair, dan Gas Berbantu Simulasi Matlab? 

b. Bagaimana hasil produk dari Pengembangan Modul Gelombang Bunyi 

pada Zat Padat, Cair, dan Gas berbasis model Problem Solving Berbantu 

Simulasi MATLAB pada Mata Kuliah Gelombang dan Optik? 

c. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang Pengembangan Modul Gelombang 

Bunyi pada Zat Padat, Cair, dan Gas berbasis model Problem Solving 

Berbantu Simulasi MATLAB pada Mata Kuliah Gelombang dan Optik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk: 

a. Mengetahui langkah Pengembangan Modul Gelombang Bunyi pada Zat 

Padat, Cair, dan Gas berbasis model Problem Solving Berbantu Simulasi 

MATLAB pada Mata Kuliah Gelombang dan Optik. 

b. Mengetahui bagaimana hasil produk Pengembangan Modul Gelombang 

Bunyi pada Zat Padat, Cair, dan Gas berbasis model Problem Solving 

Berbantu Simulasi MATLAB pada Mata Kuliah Gelombang dan Optik. 

c. Mengetahui persepsi mahasiswa mengenai modul yang telah dihasilkan 

terhadap Pengembangan Modul Gelombang Bunyi pada Zat Padat, Cair, 

dan Gas berbasis model Problem Solving Berbantu Simulasi MATLAB 

pada Mata Kuliah Gelombang dan Optik. 
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1.4  Spesifikasi Produk 

  Melalui penelitian pengembangan ini diharapkan penulis menghasilkan 

produk berupa bahan ajar yang khususnya berbentuk modul dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

a. Modul yang dikembangkan merupakan modul cetak 

b. Modul didesain dengan tampilan cover yang menarik yang didesain 

dengan menggunakan Photoshop CS.6 dan dilengkapi dengan gambar 

yang sesuai dengan materi Gelombang Bunyi Pada Zat Padat, Cair dan 

Gas. 

c. Kertas yang digunakan untuk mencetak modul adalah kertas A5 yang 

memiliki ukuran 14.8 x 21 cm. 

d. Modul ini memiliki ketebalan 1cm dengan jumlah 90 halaman 

e. Modul Pembelajaran Gelombang ini disusun berdasarkan Rencana 

Pembelajaran Semester pada mata kuliah Gelombang dan Optik di 

Universitas Jambi 

f. Modul berbasis Problem Solving disertai gambar dan tulisan dengan 

variasi warna dan bentuk yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

mahasisiswa. 

g. Modul dilengkapi dengan CD pembelajaran berbantu simulasi dan animasi 

MATLAB. 

h. Kegunaan modul adalah sebagai tambahan bahan ajar mata kuliah 

Gelombang dan Optik pada materi Gelombang Bunyi 

i. Materi Gelombang Bunyi : Kecepatan Bunyi pada Batang Padatan, 

Turunan Kecepetan Bunyi disepanjang Batang Padatan, Gelombang Bunyi 
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pada Cairan, Gelombang Bunyi pada Gas dan Intensitas Gelombang Bunyi 

pada Gas. 

j. Sasaran Penggunaan modul adalah seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

  Pentingnya sebuah pengembangan modul ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, antara lain: 

a. Salah satu alternatif media pembelajaran Gelombang dan Optik  pada 

materi Gelombang Bunyi Pada Zat Padat, Cair, dan Gas. 

b. Meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa terhadap pelajaran 

Gelombang dan Optik terutama pada materi Gelombang Bunyi Pada Zat 

Padat, Cair, dan Gas. 

c. Memotivasi dosen dan calon guru untuk mengembangkan bahan ajar 

lainnya sebagai modul pembelajaran Fisika 

d. Menambah pengetahuan menulis dalam mengembangkan modul 

pembelajaran Fisika 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Mengingat yang  dipaparkan dalam  pengembangan  modul pembelajaran,   

maka  penelitian  ini  dibatasi pada  pengembangan  modul pada materi 

Gelombang Bunyi dengan model pengembangan 4D  dan peneliti memberikan 

batasan penelitian yaitu responden yang dijadikan sampel penelitian untuk 

mengetahui persepsi terhadap modul yang telah dikembangkan adalah mahasiswa 

Pendidikan Fisika Angkatan 2016 Universitas Jambi. 



10 

 

 
 

1.7 Definisi Istilah  

 Untuk menghindari salah pengertian atau kerancuan, maka berikut ini 

penulis paparkan istilah-istilah pokok : 

a. Pengembangan adalah metode penelitian untuk menghasilkan produk 

tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji 

keefektifan produk tersebut.  

b. Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sisttematis dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan usianya (Prastowo,2014).  

c. MATLAB adalah MATLAB merupakan perangkat lunak yang digunakan 

untuk pemograman, analis, serta komputasi teknis dan matematis berbasis 

matriks. MATLAB adalah singkatan dari Matriks Laboratory karena 

mampu menyelesaikan masalah perhitungan dalam bentuk matriks. Pada 

awalnya, MATLAB didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah 

persamaan aljaba linear. Seiring berjalannya waktu, program ini terus 

mengalami perkembangan dari segi fungsi dan performa komputasi.  

d. Problem solving merupakan metode pemecahan masalah atau suatu cara 

menyajikan pelajaran dengan mendorong mahasiswa untuk mencari dan 

memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan 

pengajaran. Problem solving dapat digunakan sebagai alternative 

pendekatan pembelajaran yang inovatif karena mampu mengoptimalkan 

keterampilan proses dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Arends 

(2008) pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran agar mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 
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keterampilan mengatasi masalah, mempelajari peran orang-orang dewasa 

dan menjadi pelajar yang mandiri. Dengan pendekatan problem solving 

diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sehingga dapat 

menyusun, mengembangkan kemandirian, membentuk pengetahuan yang 

lebih bermakna, dan percaya diri. 

 

 

 

 


