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DATA HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 

 

1. Selama penelitian, dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, pada fase 

membut hipotesis dan membuat kesimpulan, guru yang berinisiatif memberikan 

langsung hipotesis dan kesimpulan itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena 

siswa tidak mau menjawab? 

Jawaban: siswa terlalu lama memberikan hipotesis dan kesimpulannya. Hal ini 

dimungkinkan karena pembelajaran yang diterapkan merupakan pengalaman pertama 

siswa dalam belajar di kelas. Karena berbeda, biasanyakan siswa hanya ditanya 

kemudian menjawab, tapi kalau membuat hipotesis siswa harus beranalisis dahulu dan 

menyusun kata-kata untuk mengungkapkannya. 

 

2. Mengapa pada pertemuan pertama pada fase orientasi ketika guru meminta konsepsi 

awal, siswa tidak memberikan tanggapan? 

Jawaban: siswa sama sekali tidak mendapatkan informasi sebelumnya dari sumber 

manapun. Buku pelajaran IPA-fisika untuk siswa tunarungu belumlah ada dari 

pemerintah. Buku sumber yang menjadi bahan ajar mereka tidaklah relevan sebab buku 

yang ada adalah buku untuk siswa umum, buku IPA-fisika SMP dan SMA bukanlah 

buku khusus untuk siswa tunarungu. Buku ini digunakan oleh guru sebagai sumber 

informasi yang akan disampaikan, yang sebelumnya dipilih terlebih dahulu kedalaman 

materi yang sesuai dengan tingkat penangkapan siswa terhadap materi yang diberikan. 

Bila dirasa materi tersebut terlalu dalam dan akan membuat siswa susah untuk 

memahaminya, maka materi tersebut disederhanakan atau dibuat lebih mendasar. 

 

3. Menurut ibu konsep apa yang menjadi konsep abstrak bagi siswa selama KBM ini? 

Mengapa hal itu menjadi abstrak pada siswa? 

Jawaban: konsep cepat rambat. Konsep cepat rambat sangat susah dipahami siswa 

karena bukanlah konsep yang kongkret yang mudah dimengerti siswa. Bagi siswa 

normal konsep cepat rambat gelombang bisa ditangkap cepat dengan pendekatan 

kecepatan benda bergerak. Tapi bagi siswa tunarungu, konsep kecepatan pun masih 

abstrak apalagi konsep cepat rambat gelombang. Fikiran siswa tunarungu baru mampu 

menerima konsep yang kongkret. Sehingga yang terlihat siswa bingung dan tidak bisa 

mengungkapkan ketika diminta membuat hipotesis dan membuat kesimpulan dari 

konsep tersebut. 

 

4. Pada pertemuan ketiga, mengapa fase membuat hipotesis tidak terlakasana kembali bu? 
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Jawaban: setelah diberikan gambar tentang terbentuknya warna pelangi dari sinar yang 

melewati prisma dan pinsil yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air, guru 

mengira siswa sudah tahu bahwa itu konsep dispersi dan refraksi dari bahan ajar yang 

telah diberikan. Tapi ternyata konsep itu belum dipahami oleh siswa meskipun siswa 

sudah diminta untuk membaca terlebih dahulu konsep itu dari bahan ajar yang telah 

diberikan. 

 

5. Masih pada pertemuan ketiga, membuat kesimpulan pun tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? 

Jawaban: kesulitan siswa itu berasal dari bahasa. Mungkin siswa sulit untuk 

menyampaikan kesimpulannya dari bahasa konsep yang baru mereka ketahui. Bahasa 

konsep tersebut misalnya penguraian, pembelokkan cahaya. Namun bila kesimpulan 

yang diambil berasal dari yang diamati siswa, siswa dapat menjabarkannya. Hal ini 

terlihat dari LKS yang mereka isi. 

 

6. Pertemuan keempat mendapatkan prosentase keterlaksanaan yang sangat besar dan 

semua fase pembelajaran terlaksana. Mengapa bisa hal itu terjadi bu? 

Jawaban: Saya merasa yang menjadi hambatan pada pertemuan sebelumnya harus 

dievaluasi dan menjadi perbaikan pada fase ini. Salah satu yang menjadi hambatan 

yaitu pemilihan kedalaman materi yang dibuat lebih sederhana dan mendasar. Sehingga 

fase membuat hipotesis dapat dilakukan siswa. 

 

7. Tapi masih ada saja fase yang tidak terlaksana pada pertemuan keempat, menurut ibu 

apa kendalanya? 

Jawaban: Secara kata dan konsep mereka sudah tahu energi itu apa dan perubahannya. 

Tapi ketika memasuki permasalahan atau fenomena yang baru yang masih berhubungan 

dengan konsep ini, mereka tidak bisa menghubungkannya. 

 

8. Dalam LKS siswa diminta membuat grafik dari data yang mereka peroleh melalui 

percobaan. Apakah mereka sudah pernah membuat dan membaca grafik sebelumnya? 

Jawaban: kebetulan saya yang mengajar matematika kepada mereka adalah saya juga, 

sehingga saya sangat tahu mereka pernah belajar tentang grafik pada materi statistika, 

sehingga bila ditanya seperti itu saya jawab mereka pernah dan tahu. 

 

 

 


