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ABSTRAK 

 Model pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan 
tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling 
menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, 
saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri 
maupun teman lain .  Adapun  yang menjadi   permasalahan   dalam   penelitian   
ini  “Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar fisika pada siswa MAN 1 Indrapuri Aceh 
Besar?”.Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas 
XI1MANIndrapuri, yang  berjumlah 28 orang dengan  siswa laki-laki berjumlah 16 
orang dan siswi perempuan berjumlah 11 orang. Penelitian di mulai dengan empat 
kegiatan yakni perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Selanjutnya data   
yang   dikumpulkan   dianalisis   dengan   menggunakan   uji-t   pada   taraf 
sikmifikasi  α = 0,05. Kegiatan  pengolahan  data diawali  dengan  melakukan  uji 
homogenitas.  Uji homogenitas  dilakukan dengan mentabulasikan  data ke dalam 
daftar  distribusi  frekuensi.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menunjukkan 
Penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD dapat meningkatan hasil 
belajar siswa. Hal itu dapat dilihat dari ketuntasan individual mulai dari RPP-1 
sebesar 60,7%, RPP-2 sebesar 92,8%, dan pada Rpp-3 sebesar 96,4%,sehingga  
prestasi  belajar  siswa  yang  diajarkan  melalui  Model pembelajaran  stad  lebih  
baik  dari  siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 
konvensional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.Untuk mencapai tujuan pendidikan 

di lapangan sangat menentukan keberhasilannya. Dalam hal ini guru dapat dikatakan 

sebagai pemegang peranan utama dalam proses pendidikan yang tercermin dalam proses 

belajar mengajar di sekolah. 

Proses belajar mengajar berlangsung di kelas, akan terjadi hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa yang beraneka ragam, dan itu akan mengakibatkan terbatasnya waktu 

guru untuk mengontrol bagaimana pengaruh tingkah lakunya terhadap motivasi belajar 

siswa. Selama pembelajaran berlangsung guru sulit menentukan langkah mana yang 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, misalnya gaya mengajar mana yang 

dapat membantu kejelasan konsep selama ini, media dan metode mana yang tepat untuk 

dipakai dalam menyajikan suatu bahan sehingga dapat membantu mengaktifkan siswa 

dalam belajar. Hal tersebut memperkuat anggapan bahwa guru dituntut untuk lebih 

kreatif dalam proses belajar mengajar, sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan pada diri siswa yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.  

Keberhasilan siswa dalam belajar, khususnya fisika sangat tergantung dari metode atau 

cara guru mengajar. Menurut Ahmadi dan Prasetya (2005:52) “metode mengajar adalah 

teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran 



 

 
 
 
 
 

kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual atau kelompok/klasikal, agar 

pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik”. 

Di samping penguasaan materi seorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan 

dalam menyampaikan materi yang diajarkan, cara guru menciptakan suasana membuat 

siswa termotivasi dan aktif belajar. Menurut Djamarah (2005:74) “kedudukan metode 

sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya dipahami 

benar oleh guru. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

ada perangsang dari luar, sehingga metode dalam hal ini berkedudukan sebagai alat 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dari luar”. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa metode mengajar merupakan suatu teknik atau cara yang ditempuh guru dalam 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan melibatkan interaksi yang aktif dan 

dinamis antara dan guru dan siswa, sehingga tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat 

tercapai secara efektif dan efesien.   

Kondisi pembelajaran fisika seperti ini juga didukung oleh pernyataan para pakar, 

diantaranya Soedjadi dan Marpaung yang dikutip oleh Muhammad A. (2002) 

menyebutkan bahwa: 

1. Pembelajaran fisika yang selama ini dilaksanakan oleh guru adalah 
pendekatan konvensional, yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas 
atau mendasarkan pada “behaviorist” atau “struktualist”. 

2. Pengajaran fisika secara tradisional mengakibatkan siswa hanya bekerja 
secara procedural dan memahami fisika secara mendalam. 

3. Pembelajaran fisika yang berorientasi pada psikologi perilaku dan strukturalis 
yang lebih menekankan pada hafalan dan drill merupakan penyiapan yang 
kurang baik untuk kerja profesional bagi para siswa nantinya.  

4. Kebanyakan guru mengajar dengan menggunakan buku paket sebagai “resep” 
mereka mengajar fisika halaman per halaman sesuai dengan apa yang ditulis.  

5. Strategi pembelajaran lebih didominasi oleh upaya untuk menyelesaikan 
materi pelajaran dan kurang adanya upaya agar terjadi proses dalam diri siswa 
untuk mencerna materi secara aktif dan konstruktif.  

 



 

 
 
 
 
 

Berdasarkan  kutipan di atas  jelaslah  bahwa tuntutan pengembangan fisika dan disisi 

lain dengan tradisi yang ada seperti di atas, maka perlu diupayakan mencari 

pemecahannya, pemerintah melalui Puskur Balibang Dekdiknas pada tanggal 20 

Agustus 2001 telah menggulirkan kurikulum baru yang berbasis kompetensi. Dengan 

adanya kurikulum ini diharapkan dapat menjadi instrument yang tepat untuk mengatasi 

masalah yang ada dalam pendidikan. Namun demikian, kurikulum berbasis kompetensi 

inipun akan bernasib sama dengan kurikulum sebelumnya, jika tidak didukung oleh 

paradigm pembelajaran yang tepat dan ditangani guru yang profesional dan berpikir 

morotif. Dengan demikian kurikulum berbasis kompetensi ini menuntut  adanya 

perubahan paradigma baru dari “guru mengajar” menjadi “murid belajar”. Akan tetapi 

merubah paradigma tidaklah mudah, diperlukan suatu kemauan dan tekat yang kuat dari 

guru untuk mengubah paradigma tersebut secara nyata. 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran fisika di MAN Indrapuri lebih 

sering menggunakan metode ceramah dibandingkan dengan metode lain. Hal ini lebih 

berakibat pada rendahnya hasil belajar karena siswa kurang tertarik atau kurang 

berpartisipasi dalam pembelajaran, pembelajaran cenderung berpusat pada guru bukan 

pada siswa. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di MAN 1 Indrapuri adalah 60, 

sedangkan nilai rata-rata siswa selama ini sebesar 45. Berdasarkan kenyataan tersebut 

dari hasil Observasi awal di MAN indrapuri Aceh besar, bahwa memiliki fasilitas yang  

mencukupi dan salah satunya adalah  labotorium fisika, dan hasil  observasi dengan 

siswa bahwa  tidak pernah sekalipun melakukan percobaan yang sesuai dengan  

materinya.dan mereka hanya  menerima materi-materi dari gurunya.dan siswa kurang 

tertarik juga sering mengeluh terhadap cara guru mengajar dalam pembelajaran 

fisika.Berdasarkan kenyataan tersebut dibutuhkan metode-metode pembelajaran yang 



 

 
 
 
 
 

inovatif dan kreatif pada siswa dan guru.Salah satu metode pembelajaran yang inovatif 

dan menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

STAD merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang paling sederhana serta mudah 

penerapannya, dimana siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota 4-5 orang, dan setiap kelompok haruslah heterogen. Guru menyajikan 

pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa 

seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirya seluruh siswa dikenai 

kuis tentang materi itu dan pada saat kuis ini mereka tidak boleh saling membantu. Skor 

yang didapat hingga mencapai kriteria tertentu dapat diberi sertifikat atau penghargaan 

yang lain. Menurut Aisyah (Yusnidawati ,2005:21) menyatakan bahwa : “pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran yang lebih menekan pada kegiatan belajar 

kelompok, dimana siswa aktif melakukan diskusi, kerja sama saling membantu dan 

semua anggota kelompok mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama”. 

Berdasarkan  kutipan di atas jelaslah bahwa  untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

pembelajaran fisika dengan indikasi bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

sangatlah dipengaruhi oleh model dan metode pembelajaran yang digunakan. Dalam hal 

ini peneliti mencoba menerapkan model pembelajarankooperatif tipe STAD.Adapun 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini “Apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar fisika pada siswa 

MAN 1 Indrapuri Aceh Besar?” Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI1 Melalui Model Pembelajaran 



 

 
 
 
 
 

Kooperatif Tipe STAD Pada konsepListrik Dinamisdi MAN Indrapuri Aceh 

Besar”. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktifitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

denganpenerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada konsep listrik 

di Namis di MAN indrapuri Aceh Besar ? 

2. Bagaimana keterampilan guru dalam mengelola penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada konsep listrik di Namis di MAN indrapuri Aceh 

Besar ? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap penerapanmodel pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada konsep listrik di Namis di MAN indrapuri Aceh Besar ?  

4. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe  STAD pada konsep listrik di Namis di MAN 

indrapuri Aceh Besar ?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui aktifitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar menagajar 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada konsep listrik 

di Namis di MAN indrapuri Aceh Besar 



 

 
 
 
 
 

2. Untuk mengetahui keterampilan guru dalam mengelola penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada konsep listrik di Namis di MAN 

indrapuri aceh besar. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada konsep listrik di Namis Aceh Besar. 

4. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada konsep listrik di Namis di MAN 

indrapuri Aceh Besar. 

 
 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

diharapkan: 

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran fisika, utamanya 

untuk meningkatkan hasil belajar fisika dan meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di MAN indrapuri aceh besar.dan 

manfaat secara praktis memberikan bahan pertimbangan bagi untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan proses pembelajaran yang bervariasi,bagi siswa agar memahami 

konsep-konsep dalam belajar fisika dengan menerapkan kedalam situasi dunia 

nyata,sehingga belajar fisika lebih bermakna supaya memunculkan kemampuan 

procedural Fluency untuk mengembangkan daya piker dan tumbuh kompetisi siswa. 

Dan bagi peneliti merupakan wahana uji kemampuan terhadap bekal teori yang di 

peroleh di bangku kuliah, serta sebagai upaya pengembangan ilmunya. 

 



 

 
 
 
 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya fokus untuk mencari adanya peningkatkan hasil 

belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 
1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terjadi 

dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Metode mengajar adalah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar 

atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara 

individual atau secara kelompok/klasikal, agar pelajaran itu dapat diserap, 

dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik  

2. Tipe STAD menurut Gulo (2004:84) “suatu rangkaian kegiatan belajar mengajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri”. 

3. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pelajaran dimana siswa belajar 

dalam suatu kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah satu tipe pembelajaran dengan 

pendekatan belajar dalam suatu kelompok heterogen yang anggotanya terdiri 

dari 4 sampai 5 orang. 



 

 
 
 
 
 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 
2.1 Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang sengaja dilakukan, melibatkan 

pikiran serta perbuatan secara serius untuk mencapai hasil yang baik. Belajar tidak 

akan berhasil apabila tidak ada tujuan yang jelas. Jadi belajar adalah segenap 

rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang berdampak 

pada perubahan dalam dirinya berupa penambahan ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan pemahaman, perluasan minat, serta kecakapan yang meliputi 

seluruh pribadi atau belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat membawa 

perubahan tingkah laku pada individu. 

Sehubungan dengan itu Hamalik (2001:23) mengatakan bahwa belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakukan melalui pengalaman. Belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami.  

Aktivitas belajar dikatakan karena memiliki motivasi untuk mencapai tujuan 

belajar.Soemanto (1998:107) mengemukakan bahwa “beberapa aktivitas belajar 

seperti mendengar, meraba, memandang, mencium, mencicipi, menulis, 

membaca, mengamati, mengingat, berpikir, latihan atau praktek”. 

Pengertian pembelajaran di atas, belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. 

Belajar akan membawa suatu perubahan bagi seseorang yang belajar, perubahan 

tindakannya berkaitan dengan merubah pengetahuan ilmu pengetahuan tetapi juga 

berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak 



 

 
 
 
 
 

dan penyesuaian diri. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas belajar yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar atau hasil belajar siswa 

merupakan` hasil proses belajar atau bukti keberhasilan yang dicapai oleh siswa. 

 
2.2 Pembelajaran model Kooperatif  

2.2.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai 

penelitian,tujuannya untuk meningkatkan kerjasama akademik antar peserta didik 

membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta 

meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Dalam 

pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif di antara peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap peserta didik mempunyai 

kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada peserta didik 

dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling 

mendukung dalam memecahkan masalah.Melalui interaksi belajar yang efektif 

peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Model 

pembelajaran kooperatif memungkinkan semua peserta didik dapat menguasai 

materi pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. 

Dari penjelasan di atas jelaslah  bahwa Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkrontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan 

pengalaman agar kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri dari 

4-5 orang, siswa heterogen (kemampuan, gender, karekter), ada kontrol dan 



 

 
 
 
 
 

fasilitas, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau 

presentasi. Pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan-strategi, 

membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan 

pelaporan. (Slavin dalam Rahayu, 1998:156) 

 Tim Urge (1997:1) menyatakan bahwa: 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dimana siswa belajar dalam 
kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam 
menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 
membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran, belajar belum selesai jika 
salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 
 
Berdasarkan  kutipan  di atas jelaslah bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa saling berbagi 

kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling 

memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling 

menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman lain. Terdapat 6 

(enam) langkah dalam model pembelajaran kooperatif. 

 
2.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

 Menurut Carin (1993:25) ada beberapa cirri dari pembelajaran kooperatif 

adalah; (a) setiap anggota memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung 

diantara siswa, (c) setiap kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya, (d) guru membantu mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal kelompok, (e) guru hanya berinteraksi dengan 

kelompok saat diperlukan. Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik 

pembelajaran kooperatif sebagaimana dikemukakan oleh Slavi (1994:34), yaitu 



 

 
 
 
 
 

penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang 

sama untuk berhasil. 

a. Penghargaan kelompok 
Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 
memperoleh penghargaan kelompok.Penghargaan kelompok diperoleh jika 
kelompok mencapai skor diatas criteria yang ditentukan.Keberhasilan kelompok 
didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 
menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu, 
dan saling peduli. 

b. Pertanggungjawaban individu 
Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 
anggota kelompok.Pembelajaran tersebut menitik beratkan pada aktifitas anggota 
kelompok yang saling membantu dalam belajar.Adanya pertanggungjawaban serta 
individu juga menjadi setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas 
lainnya secara mandiri dan bantuan teman sekelompoknya. 

c. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 
Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skorsing yang mencakup nilai 
perkembangan berdasarkan peningkatan hasil yang diperoleh siswa dari yang 
terdahulu.Dengan memakai metode scoring ini setiap siswa baik yang hasilnya 
rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil 
dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 
 
Berdasarkan kutipan di atas jelaslah bahwa pembelajaran kooperatif 

menggunakan tujuan-tuujan kelompok untuk memperoleh penghargaan 

kelompokjuga keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran  individu dari 

semua anggota kelompok, pembelajaran kooperatif menggunakn metode scoring 

yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan  peningakatan hasil yang  di 

peroleh siswa dari yang terdahulu. 

 

2.2.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional 

yang menerapkan system kompetensi, dimana keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran 

kooperatif adalah menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan 



 

 
 
 
 
 

atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Ibrahim (2000:54) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yaitu: 

1. Prestasi akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model pembelajaran 

kooperatif unggul dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang 

sulit 

2. Penerimaan  keaneka ragaman  

Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa dapat menerima teman-

teman yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang. Perbedaan 

tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik dan tingkat 

social. 

3. Pengembangan keterampilan social 

Pembejaran kooperatif  bertujuan untuk mengembangkan keterampilan social 

siswa. Keterampilan social  yang dimaksud dalam pembelajaran kooperatif adalah 

berbagi tugas, aktif bertanya , menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan 

idea tau pendapat ,dan bekerja sama dalam kelompok.    

 

Berdasarkan  kutipan  di  atas maka  pola  tujuan  pencapaian dalam  keterampilan  

kooperatif dapat di jabarkan  seperti dua orang yang memikul balok, balok 

tersebut  akan dapat dipikul karena adanya kerjasama antara   keduanya. 



 

 
 
 
 
 

Kesalahan satu orang  saja  maka  keduanya dianggap gagal. Model  pembejaran 

kooperatif memiliki dampak yang positif terhadap  siswa yang  rendah  hasil  

belajarnya karena  dalam  persaingan tersebut siswa yang  rendah  hasil belajarnya  

akan termotifasi  untuk belajar lebih giat. 

a. Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa 

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep sulit, Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa 

model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat member keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajarn kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada 

tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar 

saling menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 



 

 
 
 
 
 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada siswa 

keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, 

penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

Menurut Slavin (1995:12)’’pada dasarnya pembelajaran kooperatif mempunyai 

enam langkah utama yaitu: 

Tabel 2.1  
Tahap- tahapPembelajaran Kooperatif  

Langkah Indikator Tingkah Laku Guru 
Langkah 1 Menyampaikan tujuan 

dan motivasi siswa 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
mengkomunikasikan kompetensi 
dasar yang akan dicapai serta 
memotivasi siswa. 

Langkah 2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada 
siswa. 

Langkah 3 Mengorganisasikan 
siswa ke dalam 
kelompok-kelompok 
belajar. 

Guru menginformasikan 
pengelompokan siswa. 

Langkah 4 Membimbing 
kelompok belajar. 

Guru memotivasi serta 
memfasilitasi 
kerja siswa dalam 
kelompokkelompok 
belajar. 

Langkah 5 Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi pembelajaran yang 
telah dilaksanakan. 

Langkah 6 Memberikan 
penghargaan. 

Guru memberi penghargaan hasil 
belajar individual dan kelompok. 

Berdasarkankutipandi atas, maka terlihat jelas bahwa pada pembelajaran 

kooperatif,terdapat enam tahapan atau langkah-langkah yang wajib di perhatikan 

oleh seorang pendidik atau guru,supaya proses pembelajaran kooperatif dapat 

terlaksana dan berjalan dengan sempurna semestinya.  



 

 
 
 
 
 

 
2.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement 

Division(STAD) 

STAD merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang paling sederhana serta 

mudah penerapannya, dimana siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

dengan anggota 4-5 orang, dan setiap kelompok haruslah heterogen. Guru 

menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. 

Akhirya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dan pada saat kuis ini 

mereka tidak boleh saling membantu. Skor yang didapat hingga mencapai kriteria 

tertentu dapat diberi sertifikat atau penghargaan yang lain. Menurut Yusnidawati 

(2005:21)  bahwa: “pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran yang 

lebih menekan pada kegiatan belajar kelompok, dimana siswa aktif melakukan 

diskusi, kerja sama saling membantu dan semua anggota kelompok mempunyai 

peran dan tanggung jawab yang sama”. 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa Model pembelajaran STAD merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif.Menurut  Nur Citra Utomo dan C. Novi 

Primiani (2009:9), “STAD didesain untuk memotivasi siswa-siswa supaya 

kembali bersemangat dan saling menolong untuk mengembangkan keterampilan 

yang diajarkan oleh guru”. Menurut Nur (2008:5), pada model ini siswa 

dikelompokkan dalam tim dengan anggota 4 siswa pada setiap tim. Tim dibentuk 

secara heterogen menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. 



 

 
 
 
 
 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD 

lebih menekankan kepada pembentukan kelompok. Kelompok yang dibentuk 

nantinya akan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena 

itu model pembelajaran STAD dapat membuat siswa untuk saling membantu 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

 
2.4  Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran STAD 

Menurut Yurisa (2010:45), kelebihan dan kelemahan model pembelajaran STAD 

adalah sebagai berikut: 

(a) Kelebihan model pembelajaran kooperatif STAD 
1) Meningkatkan kecakapan individu. 
2) Meningkatkan kecakapan kelompok. 
3) Meningkatkan komitmen. 
4) Menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya. 
5) Tidak bersifat kompetitif. 
6) Tidak memiliki rasa dendam. 

(b) Kelemahan model pembelajaran kooperatif STAD 
1) Konstribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. 
2) Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota yang pandai lebih dominan. 
 
Berdasarkan kutipan di atas jelaslah bahwamodel pembelajaran kooperatif 

memberikan beberapa keuntungan bagi siswa dalam meningkatkan hasil 

belajarnya. Berapa keuntungan pembelajaran kooperatif antara lain sebagai 

berikut: 

1. Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjujung tinggi 

norma-norma kelompok. 

2. Siswa aktif  membantu dan mendorong semangat  untuk sama-sama 

berhasil  



 

 
 
 
 
 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebihmeningkatkan  

keberhasilan kelompok. 

4. Interaksi antara siswa seiring dengan meningkatkan kemampuan mereka  

dalam  berpendapat 

 
2.5 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menurut Suprijono (2011:133-134), langkah-langkah pada model pembelajaran 

STAD adalah sebagai berikut: 

(a) Membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen 
(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lai1. 

On-lain). 
(b) Guru menyajikan pelajaran. 
(c) Guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat 
menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam 
kelompok itu mengerti. 

(d) Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 
menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 

(e) Memberi evaluasi. 
(f) Kesimpulan. 

 
Berdasarkan kutipan di atas jelaslah bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan metode kooperatif. STAD ini 

merupakan bentuk belajar kooperatif  yang paling tua dan dapat diterapkan  secara 

luas mulai dari mata fisika sehingga mata pelajaran seni dan bahasa. 

Pada model pembelajaran STAD, tim yang terbaik akan mendapatkan sebuah 

penghargaan. Menurut Mohamad Nur (2008:5-6), penghargaan diberikan pada tim 

dengan kriteria tertentu. Kriteria itu dapat diambil dari skor tim, kekompakan tim 

dalam bekerja sama, saling membantu teman satu tim dalam mempelajari materi, 

dan saling memberi semangat kepada teman satu tim untuk melakukan yang 



 

 
 
 
 
 

terbaik.Nur (2008:6) menyatakan bahwa “ide utama di balik STAD adalah untuk 

memotivasi siswa saling memberi semangat dan membantu dalam menuntaskan 

keterampilan-keterampilan yang dipresentasikan guru”. 

 
2.6   Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan hasil merupakan proses 

belajar. Memahami pengertian hasil belajar secara garis besar harus bertitik tolak 

kepada pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu ahli mengemukakan pendapat 

yang berbeda dapat kita temukan satu titik persamaan sehubungan dengan hasil 

belajar, (Purwanto, 2005 :28) memberikan pengertian hasil belajar yaitu :“hasil 

yang diperolah oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan 

dalam raport”. Selanjutnya Winkel (2006:162) mengatakan bahwa : “hasil belajar 

adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat memberikan 

kepuasan emosional. 

Menurut Dalyono (2007:212)”Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah 
laku,dimana perubahan dapat mengarahkan kepada tingkah laku yang lebih 
baik,tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih 
buruk,perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman,dalam arti 
perubahan-perubahan yang di sebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan tidak 
dianggap sebagai hasil belajar,seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 
seorang bayi”. 
 



 

 
 
 
 
 

Berdasarkan kutipan di atas jelaslah bahwabelajar merupakan suatu kegiatan atau 

aktifitas yang sengaja dilakukan dengan melibatkan pikiran serta perubahan yang 

sangat kompleks,suatu proses yang berlangsung dalam otak manusia.proses 

belajar pada dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat individual untuk 

memperoleh suatu hasil yang ingin dicapai.menurut Natawijaya(2004:27) 

bahwa:”belajar dalam arti yang luas adalah proses perubahan tingkah laku yang 

dinyatakan dalam bentuk penilaian terhadap sikap dalam berbagai bidang atau 

berbagai aspek kehidupan”. 

 
2.7 Materi yang Dipilih 

1.Listrik Dinamis 

Aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu 

penghantar.Arah arus listrik (I) yang timbul pada penghantar berlawanan arah 

dengan arah gerak elektron.Muatan listrik dalam jumlah tertentu yang menembus 

suatu penampang dari suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu disebut 

sebagai kuat arus listrik.Jadi kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang 

mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Jika dalam waktu t mengalir 

muatan listrik sebesar Q, maka kuat arus listrik I adalah: 

Arus Listrik adalah gerakan atau aliran muatan listrik.Pergerakan muatan ini 

terjadi pada bahan yang disebut konduktor. Konduktor bisa berupa logam, gas 

atau larutan, sedangkan pembawa muatannya sendiri tergantung pada  jenis 

konduktor yaitu pada:  

 Logam, pembawa muatannya adalah electron-elektron 



 

 
 
 
 
 

 Gas, pembawa muatannya adalah ion positif dan electron 

 Larutan, pembawa muatannya adalah ion positif dan ion negatif 

 

Listrik ibarat aliran air yang melalui sebuah pipa.  Aliran ini bisa terjadi karena 

ada pompa yang memberikan energi atau tekanan terhadap air (Gambar 2.1a) 

Dengan pengertian yang sama, muatan listrik dapat mengalir dalam suatu 

rangkaian apabila ada sumber energi sebagai “pompa muatan” .akibatnya muatan 

listrik akan dikenai satu “gaya”, yaitu Gaya Gerak Listrik (GGL)sehingga 

timbullah arus listrik. Gaya gerak listrik (ggl) ini dapat deperoleh dari baterai , 

aki, sel vilta, dan lain-lain (Gambar 2.1b). ggl ini disebut juga sumber tegangan 

yang menimbulkan beda potensial sehingga arus listrik mengalir dalam suatu 

rangkaian listrik. 

 

 

 

 

 Arus listrik dapat terjadi karena muatan positif yang bergerak ataupun 
karena muatan negatif yang bergera.Arah adalah arah aliran muatan positif.Jika 
muatan yang bergerak adalah muatan negatif seperti elektron dalam logam 
misalnya, maka arah arus berlawanan dengan arah aliran elektron. 

 
t
QI 

 

Gambar 2.1a. Pompa Muatan Gambar 2.1b.Sumber Tegangan 



 

 
 
 
 
 

 

Keterangan: 

I =  Kuat arus listrik (Ampere) 

Q =  Muatan listrik (Coulumb) 

t =  Waktu (sekon) 

 
2.Hukum OHM 

Aliran arus listrik dalam suatu rangkaian tidak berakhir pada alat listrik.tetapi 

melingkar kernbali ke sumber arus. Pada dasarnya alat listrik bersifat menghambat 

alus listrik.Hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dapat 

diibaratkan seperti air yang mengalir pada suatu saluran.Orang yang pertama kali 

meneliti hubungan antara arus listrik, tegangan.dan hambatan adalah Georg 

Simon Ohm (1787-1854) seorang ahli fisika Jerman. Hubungan tersebut lebih 

dikenal dengan sebutan hukum Ohm. 

 
I
VR   

Keterangan:  R  = hambatan listrik (Ohm) 

 V  = beda potensial atau tegangan (volt) 

 I  = kuat arus listrik (ampere) 

 
Tegangan V pada hambatan yang memenuhi hukum Ohm berbanding lurus 

terhadap kuat arus I untuk suhu yang konstan. 

Gambar 2.2 menunjukkan aliaran air yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

arus listrik pada ranagkaian.Orang mengambil air dari tempat yang energy 



 

 
 
 
 
 

potensial lebih rendah dan membawanya ke tempat energy potensialnya lebih 

tinggi.Air akan mengalir ke bawah sehingga mencapai dasar lagi. Sebelum 

mencapai dasar,aliran air ini menemuai hambatan yang berupa gerbang pintu 

air.Sudah barang tentu,semakin besar perbedaan ketinggian,semakin besar pula 

arus airnya.Baterai atau sumber tegangan yang lain mempunyai peranan seperti 

orang yang membawa ember berisi air tersebut.Dengan menganggap arus listrik 

sebagai gerakan muatan positif , baterai mengambil muatan dari tempat yang 

mempunyai potensial listrik lebih rendah (kutup negative) dan membawanya ke 

tempat yang mempunyai pontensial listrik yang lebih tinggi (kutup positif). 

Selanjutnya, arus listrik akan mengalir pada rangakaian. Seperti aliaran 

air,sebelum mencapai kutup negative baterai arus listrik ini juga mengalami 

hambatan yang barangkali berupa bola lampu atau CD player. 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Aliran air untuk menjelaskan arus listrik pada rangkaian  

 
Besar arus listrik pada rangkaian tidak hanya bergantung pada beda pontensial 

(tegangan) tetapi juga bergantung pada hambatan yang diberikan kawat terhadap 

aliran muatan. Dinding –dinding  pipa atau tepi sungai dan batu-batuan akan 

memberikan hambatan  terhadap aliran air.Untuk arus listrik, aliran muatan 



 

 
 
 
 
 

diperlambatkan karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat 

penghantar.Untuk  tegangan tertentu, semakin  besar hambatan terhadap aliran 

air.Untuk arus listrik,aliran muatan di perlambat karena adanya interaksi dengan 

atom-atom kawat penghantar.Untuk tegangan tertentu,semakin besar hambatan 

semakin kecil arus yang mengalir.Jadi,arus I berbanding terbalik dengan 

hambatan R. 

 

Keterangan:  R  = hambatan listrik (Ohm) 

 V  = beda potensial atau tegangan (volt) 

 I  = kuat arus listrik (ampere) 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Desain penelitian 

Sesuai dengan metode penelitian yang di gunakan dalam peneliatian ini,yaitu 

penelitian tindakan kelas (classroom action research),maka pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar untuk setiap kali pertemuan mengikuti siklus rancangan tindakan 

kelas,yaitu rencana,tindakan,observasi,dan refleksi.Menurut kasihani mengatakan 

bahawa”penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya guru atau praktisi 

dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang 

tidak/kurang memuaskan dan atau untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas”. 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu perencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama, (Arikunto,2008:3) 

Penelitian tindakan kelas dilakukan oleh seorang peneliti,yang berkaloborasi dengan 

guru mata pelajaran yang bersangkuatan,mencoba dengan merumuskan masalah atau 

memperbaiki situasi,dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaan untuk 

memehami tingkat keberhasilan. Penelitian tindak kelas ini dilakukan berbentuk 

siklus berulang yang di dalamnya terdapat empat tahapan utama kegiatan. 

Penelitian tindak kelas adalah suatu penelitian yang bersangkutan yang berusaha 

mengkaji dan merefleksi suatu pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau 

berupa tindakan yang terencana untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kelas sekaligus agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek 

pembelajaran dikelas secara professional, Arikunto (2008:95). Peneliti mencoba 



 

 
 
 
 
 

menyempurnakan pekerjaan dengan cara melalukan percobaan yang dilakukan 

berulang-ulang dan prosesnya diawali dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkan 

hasil yang lebih baik dari semula.Menurut Arikunto (2008:105) mengatakan bahawa: 

“penelitian tindakan kelas merupakan suatu pendekatan unt meningkatkan pendidikan 

dengan melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan terhadap hasil pendidikan 

dan pembelajaran”. 

 
3.2 Penelitian Tindakan Kelas (Action Research) 

3.2.1 Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa pengertian dasar, dimana inti dari 

pengertian-pengertian itu berorientasi pada suatu tindakan untuk memecahkan suatu 

masalah. Adapun pengertian penelitian tindakan kelas adalah : 

a. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tentang untuk dan oleh masyarakat 

atau kelompok dengan sasaran memanfaatkan interaksi, partisipasi dan 

kolaborasi antara penelitian dengan kelompok sasaran.  

b. Penelitian tindakan kelas adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang 

memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam 

mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang 

terlibat saling mendukung satu sama lain, di lengkapi dengan fakta-fakta dan 

pengembangan kemampuan analisis.  

c. Dalam prakteknya, peneliti tindakan kelas menggabungkan tindakan bermakna 

sekaligus mencari dugaan ilmiahnya. Penelitian tindakan kelas dilakukan 

antara seorang peneliti (dalam hal ini bisa seorang dosen, pengawas atau 



 

 
 
 
 
 

kepala sekolah) yang berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang 

bersangkutan, mencoba dengan merumuskan suatu tindakan yang 

diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan 

kemudian secara cermat mengamati pelaksanaan untuk memahami tingkat 

keberhasilannya. 

 
Pada penelitian tindakan kelas, dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari 

prinsip-prinsipnya. Adapun yang menjadi prinsip pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas antara lain: 

a. Penelitian tindakan kelas tidak boleh mengganggu proses pembelajaran dan 

tugas mengajar guru. 

b. Penelitian tindakan kelas tidak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu, 

karena itu penelitian tindakan kelas sudah harus dirancang dan dipersiapkan 

dengan rinci dan matang. 

c. Pelaksanaan dan tindakan hendaknya konsisten dengan rancangan yang telah 

di buat. 

d. Masalah yang dikaji merupakan masalah yang benar-benar ada dan dihadapi 

guru. 

e. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas harus selalu mengikuti etika kedaan 

yang berlaku (memperoleh izin dari kepala sekolah,membuat laporan dan lain-

lain). 

f. Harus selalu menjadi fokus bahwa penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 

menjadikan adanya perubahan atau peningkatan mutu proses dan hasil 



 

 
 
 
 
 

belajar,melalui serangkaian bentuk tindakan kelas pembelajaran. Oleh karena 

itu,adanya kemauan dan kemampuan untuk berubah menjadi sangat penting. 

g. Penelitian tindakan kelas di maksud pula untuk membejarkan guru agar 

meningkatkan dalam kemauan dan kemampuan berpikir dan sistematis. 

h. Penelitian tindakan kelas juga bertujuan untuk lebih membiasakan atau 

membelajarkan guru untuk menulis,membuat catatan dan berbagai kegiatan 

akademik lainnya. 

i. Penelitian tindakan kelas hendaknya dimulai dari permasalahan yang 

sederhana, nyata, jelas dan tajam. 

 
Penelitian di mulai dengan empat kegiatan yakni perencanaan, tindakan, observasi 

dan refleksi. Berdasarkan siklus pertama tadi,guru akan mengetahui letak keberhasilan 

dan kegagalan atau hambatan yang di jumpai pada siklus pertama tersebut.Oleh 

karaena itu guru merumuskan kembali rancangan tindakan untuk siklus 

kedua.kegiatan pada siklus kedua ini dapat berupa kegiatan sebagaimana yang 

dilakukan pada siklus pertama,tetapi sudah dilakukan perbaikan-perbaikan atau 

tambahan-tambahan berdasarkan hambatan atau kegagalan yang di jumpai pada siklus 

pertama, sehingga dapat dibuat rancangan siklus sebagai berikut: 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Siklus Rancangan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research) 
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Berdasarkan siklus di atas , jelas bahwa kegiatan penelitian tindakan kelas (Action 

Research) terdiri dari 4 komponen sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sudarso 

(Evendi,1999:47) sebagai berikut: 

Adapun langkah-langkah atau persiapan yang harus di lakukan dan juga merupakan 

kompunen pokok dalam penelitian tindakan kelas: 

a. Rencana  

Rencana merupakan serangkaian tindakan terencana yang telah terjadi, rencana 

tindakan harus berorientasi ke depan dan lebih ditekankan pada sifat-sifat strategi 

yang mampu menjawab tantangan yang muncul. 

b. Tindakan 

Tindakan dalam penelitian tindakan kelas harus hati-hati dan merupakan kegiatan 

praktis yang terencana, ini dapat terjadi jika tindakan tersebut dibantu dan mengacu 

kepada rencana yang rasional dan terukur. 

c. Observasi  

Observasi pada penelitian tindakan kelas berfungsi sebagai dokumentasi implikasi 

tindakan yang diberikan kepada subjek.Observasi yang baik adalah observasi yang 

muncul yang fleksibel dan terbuka untuk mencatat segala yang muncul baik yang 

diharapkan atau yang tidak diharapkan. 

d. Refleksi  

Langkah ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang 

telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat observasi (Sukardi, 

2007:213-14). 

 



 

 
 
 
 
 

3.3  Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Tujuan dalam penelitian tindakan kelas adalah: 

a) Penelitian kelas pada dasarnya dilakasanakan demi perbaikan dan peningkatan 

praktek pembelajaran secara berkesinambungan  

b) Penelitian tindakan kelas adalah untuk mengembangkan kemampuan 

keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan aktual pembelajaran di 

kelas dan di sekolah. 

c) Penelitian tindakan kelas dapat di tumbuhkan budayakan meneliti di kalangan 

guru dan pendidik. 

d) Dapat ditimbulkan kesadaran pada sujek yang teliti sebagai akibat adanya 

tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas. 

e) Diperolehnya pengalaman nyata yang berkaitan erat dengan usaha peningkatan 

kualitas secara professional maupun akademik (sukardi, 2007:212).  

 
3.4 Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas 

XI1MANIndrapuri, yang  berjumlah 28 orang dengan  siswa laki-laki berjumlah 16 

orang dan siswi perempuan berjumlah 11 orang.Penelitian ini dilaksanakan pada mata 

pelajaran Fisika berlangsung pada materiListrik Dinamis. 

 
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MAN Indrapuri yang beralamat  di jln.Banda 

Aceh-Medan sp Krueng Jreu Km 24,5 Kab Aceh Besar yang  berlangsung pada 

tanggal 20 sampai dengan25 Mai 2013. 

 



 

 
 
 
 
 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar pre-test dan post-test 

Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, sedangkan post-test diberikan setelah 

dilakukannya kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.Dan setiap pre-test dan post-tes berjumlah 10 soal. 

2. Lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

Lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama kegiatan belajar 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3. Lembar respon siswa  

Lembar pengamatan ini disusun untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diterapkan oleh guru 

selama proses belajar mengajar. Lembar pengamatan ini disusun dalam bentuk angket 

yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai komponen-komponen 

pembelajaran yaitu materi yang diajarkan, suasana kelas, cara guru mengajar, dan 

komentar siswa tentang harapan mengikuti pembelajaran berikutnya dengan 

penerapan model pembelajaran koopeatif tipe STAD,serta komentar siswa tentang 

pembelajaran yang telah di laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

4. Lembar keterampilan guru dalam penggelolaan kelas 



 

 
 
 
 
 

Lembar keterampilan guru di susun untuk mengetahui bagaimana keterampilan  guru 

dalam mengelola kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada konsep listrik di Namis di MAN indrapuri Aceh besar, 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes yaitu sejumlah soal secara tertulis yang di gunakan untuk mengukur 

kemampuan yang di miliki siswa sebelum maupun setelah mengalami suatu 

proses belajar.Tes  yang di berikan berupa pre-tes dan pro-tes.Pre-tes yang di 

maksud disini adalah tes awal yang di lakukan pada awal pembelajaran 

sedangkan post-test merupakan tes yang di berikan pada akhir pembelajaran. 

2. Lembar observasi aktivitas siswa di berikan kepada dua pengamat yaitu teman 

sejawat yang telah di latih untuk mengisi lembar observasi sesuai dengan 

keadaan yang diamati dan mencatat aktifitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung.lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran di berikan kepada seoarang pengamat yaitu guru pamong 

peneliti sendiri yang juga guru mengajar di kelas tersebut. 

3. Lembar pengamatan ini disusun dalam bentuk angket yang di dalamnya 

berisipertanyaan-pertanyaanmengenaikomponen-komponen pembelajaran 

yaitu materi yang diajarkan,suasana kelas, cara guru mengajar, dan komentar 

siswa tentang harapan mengikuti pembelajaran berikutnya dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD.Angket di berikan kepada siswa 

sehingga kita dapat mengetahui respon siswa terhadap prangkat(LKS dan hasil 

belajar) pada pembelajaran fisika dengan penerapan model pembelajaran 



 

 
 
 
 
 

kooperatif tipe STAD.Angket di berikan setelah pembelajaran dan tes selesai 

tes di lakukan,untuk diisi sesuai pendapatnya masing-masing. 

4. Lembar keterampilan guru dalam pengelolaan kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada konsep listrik 

Namis di MAN indrapuru Aceh Besar. 

 

3.8  Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Analisis data aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

Data aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif dengan persentase: 

100% x 
N
FP   (Sudijono, 2009: 43) 

Keterangan: 

P  = angka persentase 

F  = frekuensi aktivitas yang dilakukan. 

N  = banyaknya aktivitas yang dilakukan. 

 
2. Analisis data respon siswa terhadap perangkat dan KBM 

Data respon siswa yang diperoleh melalui angket dianalisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif dengan persentase. Persentase tiap respon dihitung dengan cara: 



 

 
 
 
 
 

jumlah respon siswa tiap aspek yang muncul dibagi dengan jumlah seluruh siswa 

dikali 100%. 

 
3. Analisis tes hasil belajar siswa 

Analisis data untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mencapai indikator dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dianalisis dengan 

menggunakan persentase, yaitu: 

a. Untuk tingkat ketuntasan individual 

100% x 
N
FP   (Sudijono, 2009: 43) 

Keterangan: 

P  = persentase yang dicari 

F  = frekuensi soal yang dijawab benar 

N = jumlah soal 

b. Untuk tingkat ketuntasan klasikal 

100% x 
N
FP   (Sudijono, 2009: 43) 

Keterangan: 

P  = persentase yang dicari 

F  = frekuensi siswa yang menjawab benar 

N = jumlah siswa 

 
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar oleh Dekdikbud, siswa 

dikatakan tuntas jika memperoleh skor > 75% dan ketuntasan klasikal tercapai bila di 

kelas tersebut terdapat > 85% siswa telah tuntas belajar. 



 

 
 
 
 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini dibahas basil-basil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

judul yang telah di rumuskan. Penelitian dilaksanakan sebanyak 3 siklus dann pada 

masing-masing siklus terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Adapun basil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Silklus Pertama (1) 

Setelah semua rencana penelitian dipersiapkan, peneliti (guru) melaksanakan tindakan 

di kelas dengan melakukan diskusi, tanya jawab, dan pemecahan masalah sesuai 

dengan LKS. Pelaksaan pembelajaran diamati oleh dua orang pengamat yaitu bapak 

hasanusi S.Pd.I selaku pamong di sekolah dan Rini Karlina. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas X11 MAN Indrapuri Aceh Besar. Pada siklus pertama, peneliti 

melaksanakan pembelajaran dengan tindakan yang telah dipersiapkan pada konsep 

listrik dinamis. Rencana tindakan itu diterapkan melalui langkah-langkah berikut ini: 

4.1.1.1 Perancanaan (Planning) 

Pada setiap tatap muka guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), lembar kerja siswa (LKS), soal-soal pretest dan posttest, serta instrument 

pengamatan aktifitas guru dan siswa. Pengamatan ini semuanya disesuaikan dengan 

permasalahan dan materi yang akan disajikan yaitu dalam rencana pelaksanaan 



 

 
 
 
 
 

pembelajaran ini yang akan diamati adalah aktifitas guru, 

aktilitas siswa, menggunakan pendekatan pakem, dan peningkatan hasil belajar fisika 

XI-1 MAN Indrapuri Aceh besar, yaitu : 

1.  Guru melaksanakan pretest pertama 

2.  Guru menerapkan strategi belajar dengan menggunakan pendekatan pakem, 

dengan membagi kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Jumlah 

kelompok keseluruhan ada 6 kelompok. Kemampuan siswa tiap kelompok juga 

bervariasi dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang dan tinggi. Pengelompokan 

berdasarkan tempat duduk masing-masing. 

3.  Selanjutnya guru (peneliti) menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

pada hari ini. Memotivasi siswa dan mengaitkan pelajaran hari ini dengan 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa baik pembelajaran sebelumnya maupun 

pengetahuan yang dapat siswa dari kehidupan seharihari setelah itu, guru menjelaskan 

materi pelajaran dan LKS secara singkat sesuai dengan indicator yang telah disusun 

pada RPP untuk pertemuan I, dan memberikan pengarahan kepada siswa bagaimana 

proses belajar mengajar metode eksperimen. 

4.  Mempersiapkan LKS untuk siswa 

5.  Menyusun informasi seperlunya tentang LKS 

6.  Selama proses melakukan eksprimen dalam kelompok, guru berupaya memantau 

siswa yang kurang aktif serta memberikan bimbingan kepada siswa dalam berdiskusi 

dan mengarahkan siswa untuk berfikir terlebih dahulu dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan pada LKS 01 

7. Setelah eksperimen dilaksanakan siswa, guru meminta siswa mempresntasikan 



 

 
 
 
 
 

hasil kerja kelompok secara bergilir. Dengan demikian upaya peningkatan 

pemahaman siswa dan pembelajaran aktif dengan proses belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa akan terwujud karena proses belajar mengajar dipusatkan pada 

siswa. 

8.  Diakhir pembelajaran guru mengadakan penilaian yang menggunakan soal 

(postets) guna untuk mengukur kemampuan siswa, dengan menggunakan soal yang 

telah disusun 

9.  Menyampaikan pada siswa untuk membuat kesimpulan guru dan sesuai waktu 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran. 

10.  Selanjutnya guru bersama dua orang pengamat merencanakan refleksi tentang apa 

yang akan di lakukan oleh guru maupun siswa an apa yang di alami ketika proses 

pembelajaran berlangsung, serta bagaimana dampak dari tindakan yang telah 

diterapkan guru terhadap suasana belajar dan hasil belajar siswa. Dan' hasil refleksi 

tersebut, guru akan menyusun langkahlangkah tindakan selanjut atau untuk siklus 

berikutnya sampai permasalahan dianggap tuntas atau perlu tindakan selanjutnya. 

4.1.1.2 Pelaksanaan (Implementation) 

Berdasarkan rencana tindakan dan rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh 

guru, maka kegiatan yang dilakukan adalah: 

1.  Guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran pertama dan aloksi waktu yang telah ditetapkan 

2.  Semua rencana tindakan yang telah dirumuskan guru pada siklus I dapat 

dilaksanakan secara teratur oleh guru mulai dari pretest, pendahuluan, kegiatan inti, 

penutup selama proses pembelajsaran, dan posttest. 



 

 
 
 
 
 

3.  Untuk lebih jelasnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada 

tahap perencanaan siklus pertama. 

4.1.1.3 Tindakan (Action) 

Berdasarkan rencana tindakan dan rencana pembelajaran yang telah di persiapkan, 

maka guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan alokasi waktu yang telah ditetapkan. 

Demikian halnya dengan LKS, guru beruaha meningkatkan kemampuan berfikir yang 

siswa dengan cara memberikan masalah dasar yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari dan berkaitan dengan materi listri dinamis agar siswa lebih mudah mencari 

jawaban dan menernukan idi- ide dari masalah (lampiran 1) 

Aktivitas Guru 

1.  Menyampaikan indicator dan memotivasi siswa 

2.  Memberikan informasi tentang materi pelajaran /mendemonstrasikan 

keterampilan 

3.  Menguraikan aturan-aturan diskusi dan membagikelompok  

4.  Membimbing dalam eksperimen / mengamati kegiatan  

5.  Mengajukan pertanyaan awal/ permasalahan  

6.  Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir  

7.  Memberikan evaluasi dan tugas individual  

8.  Membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran 

Y Aktivitas siswa 



 

 
 
 
 
 

1.  Memperhatikan / mendengarkan penjelasan guru 

2.  Bekerjasama dalam kelompok 

3.  Membuka dan membaca LKS yang diberikan oleh guru  

4.  Mengajukan pertanyaan dari teman /guru  

5.  Mengerj akan latihan / LKS 

6.  Menyajikan hasil diskusi 

7.  Memberikan evaluasi dan tugas individual  

8.  Menyimpulkan hasil pembelajaran/ diskusi 

4.1.1.4 Pengamatan (Observation) 

Setalah guru melaksanakan semua tindakan selama siklus 1 di kelas XII pada MAN 

Indrapuri Aceh Besar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada konsep listrik dinamis. Berdasarkan hasil pada siklus I siswa kurang 

dalam membuat kesimpulan dalam melakukan LKS yaitu 7.5 % (Lampiran 16 ). 

Hanya sebagian kecil siswa yang aktif dan mau melibatkan diri dalam bekerja sama 

sewaktu mengerjakan LKS maupun berdiskusi. Dengan demikian, kemampuan 

berpikir siswa masih rendah. 

4.1.1.5 Refleksi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang diperoleh guru pengamat selama 

tatap muka pada siklus 1, telah terlihat ada pengaruh tindakan guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pengaruh dari tindakan yang 

diberikan guru dapat meninjau dari keberhasilan dan kelemahan balk dari segi guru 

maupun siswa, antara lain : 



 

 
 
 
 
 

1. Keberhasilan guru dan siswa 

-  Kemampuan siswa pada siklus I banyak masih jauh dari harapan, soal pada 

nomor saja yan tuntas 1 dan 5 saja tuntas sedangkan soal yang lain masih belum 

mengerti , hal tersebut memaksa guru untuk lebih banyak membantu siswa dalam 

menyelesaikan soal seperti itu. 

-  Siswa kurang bekerja sama dengan anggota kelompok dalam membuat 

kesimpulan, yaitu sebesar 7,5 % berarti dapat di simpulkan bahwa berpikir siswa 

masih sangat rendah. 

-  Hasil tes diperoleh siswa yaitu untukketuntasan individual sebesar 60,7%,dan 

untuk klasikal sebesar 40%,(Lampiran 13) 

2. Kelemahan guru dan siswa 

-  Upaya guru untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sesuai dengan rencana yang disusun pada RPP-I. Guru masih kurang dalam hal 

mengelola waktu dalam pembelajaran. Guru terlalu banyak menghabiskan waktu 

dalam mendorong siswa untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan sesuai dengan 

LKS, yaitu sebesar 13,7% (Lampiran 16) 

-  Pelaksanaan tindakan yang rencanakan oleh guru (peneliti), perlu diperbaiki 

agar tidak terlalu lama untuk mengahabiskan waktu dalam mendorong siswa untuk 

bertanya dan menanggapi pertanyaan sesuai dengan LKS. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data di peroleh guru I pengamat selama 

tatap muka pada siklus 1, telah terlihat adanya penga tindakan guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pengaruh dari tinda yang di berikan guru dapat dilihat dari 

keaktifan siswa dalam bekerja sama : diskusi dan bertanya sangat kurang. Pengaruh 



 

 
 
 
 
 

lain dari tindakan tersebut j dapat dilihat dari hasil tes yang diperoleh sebagian besar 

siswa sangat rendah. ini perlu mendapat perhatian dari guru agar meningkatkan pada 

siklus selanjutr 

4.1.2 Siklus Kedua 

Berdasarkan refleksi yang pada siklus 1, maka guru bersama dua or pengamat 

menetapkan bahwa tindakan yang dilaksanakan pada siklus I pi perbaikan pada siklus 

II agar pembelajaran berlangsung secara optimal. 4.1.2.1 Perencanaan (Planning) 

Pada siklus iI akan dilakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan p siklus 1, yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran koopei tipe STAD perlu 

peningkatan kemampuan berpikir yang lebih sesuai dengan I II, pelaksanaan tindakan 

yang lebih memadai guna memotivasi siswa ur belajar, penggunaan waktu yang lebih 

sesuai dengan perencanaan RPP II, peningkatan hasil tes belajar siswa. Persiapaan ini 

semuanya disesuaikan den materi dan permasalahan yang akan disajikan. Persiapan 

untuk pelaksar rencana tersebut berupa: 

1.  Mempersilahkan siswa dudukdalam kelompok masing-masing  

2.  Menyampaikan indicator 

3.  Merencanakan bagaimana membimbing siswaagar bias bersdiskusi dalam 

kelompok yang akan disampaikan kepada siswa dan memposisikan siswa untuk siap 

mengikuti KBM 

4.  Merencanakan diskusi kelas dan Tanya jawab terhadap materi yang akan 

disampaikan 

5.  Mempersiapkan LKS untuk siswa 



 

 
 
 
 
 

6.  Merencanakan siswa membaca LKS dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas 

7.  Merencanakan prosedur dan bimbingan melakukan LKS 

8.  Merencanakan diskusiterhadap LKS yang dikerjakan 

9.  Menyampaikan pada siswa untuk membuat kesimpulan 

10. Selanjutnya guru bersam dua orang pengamat merencanakan refleksi tentang apa 

yang telah dilakuka oleh gur maupun siswa dan apayang dialami ketika proses 

pembelajarari berlangsung, serta bagaimana dampak dari tindakan yang telah 

diterapkan guru terhadap suasana belajar dan hasil belajar siswa. Dari hasil refleksi 

tersebut, guru akan menyusun langkahlangkah tindakan selanjutnyaatau untuk siklus 

berikutnya sampai permasalahan dianggap tuntas atau perlutindakan selanjutnya. 

4.1.2.2 Tindakan (Action) 

Berdasarkan rencana tindakan dan rencana pembelajaran yan telah dipersiapkan, maka 

guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai rencana pembelajaran dan 

alokasi waktu yang telah ditetapkan. 

Demikian halnya pada LKS, guru berusaha meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

dengan cara memberikan masalah dasar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari dan berkaitan dengan materi yang akan di ajarkan. 

A. Aktifitas guru 

1.  Menyampaikan indicator dan memotivasi siswa 

2.  Memberikan informasi tentang materi pelajaran /mendemonstrasikan 

keterampilan 

3.  Menguraikan aturan-aturan diskusi dan membagikelompok  



 

 
 
 
 
 

4.  Membimbing dalam eksperimen / mengamati kegiatan  

5.  Mengajukan pertanyaan awal/ permasalahan  

6.  Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir  

7.  Memberikan evaluasi dan tugas individual  

8.  Membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran 

B. Aktivitas siswa 

1.  Memperhatikan / mendengarkan penjelasan guru 

2.  Bekerjasama dalam kelompok 

3.  Membuka dan membaca LKS yang diberikan oleh guru  

4.  Mengaj ukan pertanyaan dari teman /guru  

5.  Mengerjakan latihan / LKS  

6.  Menyajikan hasil diskusi 

7.  Memberikan evaluasi dan tugas individual  

8.  Menyimpulkan hasil pembelajaran/ diskusi 

Semua rencana tindakan yang telah di rumuskan guru untuk pertemuan 2 atau selama 

siklus 11 dapat dilaksanakan secara teratur oleh guru mulai dari kegiatan awal sampai 

dengan kegiatan akhir. 

 

4.1.2.3 Pengamatan (Observation) 

Setelah guru melaksanakan semua rencana tindakan selama 2 kali tatap muka dan 



 

 
 
 
 
 

hasil pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut : 

1.  Penerapan langkah-langkah pembelajaran oleh pada siklus II, telah lebih baik 

di bandingkan dengan siklus I. 

2.  Siswa sudah aktif dalam membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

disampaikan, sebesar 9,3% dan dalam melakukan kegiatan LKS siswa sudah lebih 

banyak aktif dari pada yang duduk dalam kelompok (Lampiran 16). 

4.1.2.4 Refleksi dan Tindak Lanjut 

Setelah guru melaksanakan KBM menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe 

STAD, telah terlihat adanya pengaruh tindakan guru, ini dapat ditinjau dari 

keberhasilan dan kelemahan baik dari segi guru maupun siswa, antara lain : 

1. Keberhasilan guru dan siswa 

-  Kemampuan siswa pada siklus II sudah lebih baik di bandingkan siklus I, 

terlihat dari kemampuan dalarn menjawab soal sudah meningkat. (Lampiran 14) 

-  Siswa mulai aktif bekerja sama dengan anggota kelompok dalam membuat 

kesimpulan, yaitu sebesar 9,3 % berarti dapat di simpulkan bahwa berpikir siswa 

sudah mulai aktif dan banyak peningkatan. 

-  Hasil tes diperoleh siswa yaitu untuk ketuntasan individual sebesar 92,8dan 

untuk klasikal sebesar 70%, (Lampiran 14) 

2. Kelemahan guru dan siswa 

-  Upaya guru untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sesuai dengan rencana yang disusun pada RPP-IL Guru masih mulai membaik dalam 

hal mengelola waktu dalam pembelajaran. Guru sudah mulai mendorong siswa untuk 



 

 
 
 
 
 

bertanya dan menanggapi pertanyaan sesuai dengan LKS, yaitu sebesar 10% 

(Lampiran 16) 

- Pelaksanaan tindakan yang rencanakan oleh guru (peneliti), perlu perbaikian agar 

tidak terlalu lama untuk mengahabiskan waktu dalam mendorong siswa untuk 

bertanya dan menanggapi pertanyaan sesuai dengan LKS. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang di peroleh guru dan pengamat 

selama tatap muka pada siklus 11, telah terlihat adanya pengaruh tindakan guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengaruh dari tindakan yang diberikan 

guru dapat dilihat dart hasil tes yang diperoleh siswa pada siklus I[ sudah mulai 

meningkat dari pada siklus 1. Pengaruh lain dart tindakan yang diberikan guru yaitu 

siswa sudah mulai aktif dalam berpikir untuk membuat kesimpulan. 

4.1.3 Siklus Ketiga 

Berdasarkan refleksi yang ada pada siklus II, maka guru bersama pengamat 

menetapkan tindakan yang akan di laksanakan pada siklus II perlu perbaikan pada 

siklus III agar pembelajaran berlangsung secara optimal. 

 4.1.3.1 Perencanaan (Planning) 

Pada siklus III akan di lakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada siklus II 

yaitu pembelajaran model kooperatif tipe STAD yang sesuai dengan RPP-3, 

pelaksanaan tindakan yang lebih memadai guna memotivasi siswa-siswa agar 

keseluruhan siswa aktif memiliki keberanian dalam mengajukan hipotesis awal, 

mengumpul data dan mempresentasikan hasil penemuart mereka. Persiapan untuk 

pelaksanaan rencana tersebut berupa : 

1.  Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan 



 

 
 
 
 
 

pembelajaran (RPP) dan instrumen penelitian lainnya. 

2.  Guru akan benar-benar menerapkan pembelajaran model kooperatif tipe STAD 

dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

3.  Menyusun alat evaluasi berupa post-test 3  

4.  Memberikan respon kepada siswa 

4.1.3.2 Tindakan (Action) 

Berdasarkan rencana tindakan dan rencana pembelajaran yan telah dipersiapkan, maka 

guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan alokasi waktu yang telah ditetapkan. 

A. Aktivitas guru 

1.  Memberikan pre-test 

2.  Mempersilahkan siswa duduk dalam kelompok masinng-masing  

3.  Menyampaikan indicator dan apersepsi 

4.  Memotivasi siswa duduk dalam kelompok masing-masing 

5.  Membinbing siswa untuk membuat hipotesis untuk di kaji lebih lanjut 

6.  Membinbing siswa berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan LKS 

7.  Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mendorong 

siswa untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan. 

8.  Meminta siswa untuk menganalisis penemuan mereka untuk menarik 

kesimpulan 



 

 
 
 
 
 

9.  Memberikan post-test 

10. Memberikan respon kepada siswa 

B. Aktifitas siswa 

1.  Mengerjakan post-test 

2.  Duduk dalam kelompok 

3.  Mendengarkan apa yang di sampaikan guru 

4.  Mengajukan hipotesis terhadap masalah yang di berikan guru 

5.  Melakukan kegiatan sesuai dengan LKS untuk menemukan informasi 

6.  Mempresentasikan hasil diskusi, mengajukan pertanyaan dan menanggapi 

pertanyaan 

7.  Menganalisis basil penemuan untuk menarik kesimpulan  

8.  Mengerjakan post-test 

9.  Mengerjakan respon 

Semua rencana tindakan yang telah dirumuskan guru untuk pertemuan 3 atau selama 

siklus III dapat dilaksanakan secara teratur oleh guru mulai dari kegiatan awal sampai 

dengan akhir. 

4.1.3.3 Pengamatan (Observation) 

Setalah guru melaksanakan semua rencana tindakan selama siklus III dan basil 

pengamatan pengamat diperoleh basil sebagai berikut: 

1.  Penerapan langkah-langkah pembelajaran oleh guru pada siklus III, telah lebih 

baik di bandingkan pada siklus IL(Lampiran 15 ) 

2.  Guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara teratur sesuai dengan 



 

 
 
 
 
 

rencana pembelajaran. 

3.  Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Siswa sudah mampu menganalisis dalam menyimpulkan kesimpulan sesuai dengan 

materi yang diberikan guru, siswa juga sudak aktif dalam mempresentasikan basil 

kesimpulan, siswa juga sudah mampu menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan 

guru 

4.  Hasil ketuntasan klasikal dan individual tes yang di peroleh yaitu, tingkat 

ketuntasan individual sebesar 96,4 % dari 28 siswa, 27 siswa tuntas dan 1 siswa tidak 

tuntas, dan tingkat ketuntasan klasikal sebesar 100% dari 10 soal , 10 soal tersebut 

tuntas dan dapat di selesaikan oleh siswa.(Lampiran 15) 

5.  Siswa aktif dalam mempresentasikan kesimpulan sesuai dengan LKS nya untuk 

menemukan informasi untuk membuktikan hipotesis awal mereka masing-masing 

sebesar 18,75 dan 19,06 (Lampiran 16). 

4.1.3.4 Refleksi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang diperoleh guru dan pengamat 

selama tatap muka pada siklus III, telah terlihat adanya pengaruh tindakan guru 

selama pembelajaran berlangsung. Pengaruh dari tindakan yang diberikan guru dapat 

dilihat bahwa siswa aktif dalam mengumpulkan data dan melakukan kegiatan sesuai 

dengan LKS untuk menemukan informasi untuk membuktikan hipotesis awal mereka. 

Dari hasil pengamatan dan analisis data yang di peroleh guru dan pengamat selama 

tatap muka pada siklus III, terlihat adanya pengaruh tindakan guru Selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Pengaruh dari tindakan tersebut dapat dilihat dari tes 



 

 
 
 
 
 

yang di peroleh siswa makin meningkat dari pada siklus I dan siklus 11. Pengaruh lain 

juga dapat dilihat dari respon siswa terhadap kegiatan belajar mengajar yang 

diterapkan oleh guru menggunakan pembelajaran model cooperative tipe STAD 

secara keseluruhan senang dan berminat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya 

sebesar 96,4 %. Secara keseluruhan siswa memberikan respon positif terhadap 

pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe STAD pada konsep listrik dinamis. 

4.1.4 Grafik Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan judul yang telah dirumuskan 

sebanyak 3 siklus, selanjutnya hasil penelitian di sajikan dalam bentuk grafik. 

4.1.4.1 Grafik Aktifitas Guru dan Siswa 

4.1.4.1.1 Siklus Pertama 

Aktifitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD pada siklus I dapat dilihat grafik dibawah ini : 

Grafik di atas menunjukkan persentase aktifitas guru dan siswa dalam KBM 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD. Aktifitas guru yang dominan adalah 

membimbing siswa mempresentasi dalam kelompok untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan LKS sebesar 13,7 %. Sedangkan aktifitas siswa yang 

dominannya adalah melakukan kegiatan mempresentasi hasil diskusi sesuai dengan 

LKS untuk menemukan informasi yaitu sebesar 11,25% (Lampiran 16 ). 

Dari data terlihat bahwa persentase aktivitas guru lebih besar dari pada aktivitas 

siswa, hal ini berarti bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru dan belum sesuai 

dengan yang di harapkan. 

4.1.4.1.2 Siklus Kedua 



 

 
 
 
 
 

Aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD pada siklus II dapat di lihat pada grafik di 

bawah ini : - 

Grafik di atas menunjukkan persentase aktivitas guru clan siswa dalam KBM 

pembelajaran model kooperatif tipe STAID. 

Aktivitas guru yang dominan adalah membimbing siswa untuk mempresentasi dalarn 

kelompok sesuai dengan LKS untuk mengumpulan data 

dan informasi terkait masalah yang di hadapi sebesar 17,5 %. Sedangkan aktivitas 

siswa yang dominan adalah mempresentasi hasil diskusi kelompok dan informasi 

terkait masalah yang mereka hadapi yaitu sebesar 18,75 % (Lampiran 16 ). Drai grafik 

terlihat bahwa kemampuan siswa mengajukan hipotesis awal sudah meningkat dari 

siklus I, walaupun masih ada siswa yang duduk diam dalam kelompok , mungkin 

karena factor kurang percaya diri. Dari grafik terlihat bahwa persentase aktifitas guru 

sudah mulai meningkat dan siswa juga mulai meningkat kemampuannya. Tapi hal ini 

berarti bahwa juga masih berpusat pada guru. 

4.1.4.1.3 Siklus Ketiga 

Aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD. 

Grafik di atas menunjukkan persentase aktivitas guru clan siswa dalam KBM 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD. 

Aktivitas guru dominan adalah membimbing siswa dalam mempresentasi dalam 

kelompok melakukan sesuai dengan LKS yaitu 12,5 %. Sedangkan aktivitas siswa 

yang dominan adalah melakukan kegiatan sesuai dengan LKS untuk 



 

 
 
 
 
 

mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok yaitu sebesar 19,06% (Lampiran 16 

). Dari data terlihat bahwa persentase aktivitas guru clan siswa dalam mempresentasi 

sudah mulai meningkat dari pada persentase aktivitas guru, hal ini berarti 

pembelajaran sudah berpusat pada siswa. 

4.1.4.2 Analisis Hasil Tes Belajar Siswa 

4.1.4.2.1 Siklus pertama 

Hasil tes belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD pada siklus I dapat dilihat pada grafik 

Graft 4.4 di atas menunjukkan adanya peningkatan nilai belajar siswa dari uji awal 

yang dilakukan sebelum kegiatan mengajar menggunakan pembelajaran model 

kooperatif tipe STA D berlangsung ke uji akhir yang dilakukan setelah kegiatan 

belajar mengajar menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe STAD. 

Pada siklus I secara inedividual telah tutas mencapai 60,7 % dari 28 siswa, 17 siswa 

yang tuntas dan 11 siswa tidak tuntas. Secara klasikal telah tuntas rataratanya 40%. 

Dan 10 soal, 6 soal yang tidak tuntas dan 4 soal yan tuntas. 

4.1.4.2.2 Siklus Kedua 

Hasil tes belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD pada siklus II awal yang dilakukan sebelum kegiatan 

mengajar menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe STAD berlangsung ke uji 

akhir yang dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD. 

Pada siklus II secara individual telah tuntas mencapai 92,8% dari 28 siswa, 26 siswa 

yang tuntas dan 2 siswa tidak tuntas. Secara klasikal telah tuntas rataratanya 70%. 



 

 
 
 
 
 

Dari 10 soal, 3 soal yang tidak tuntas dan 7 soal yang tuntas. 

4.1.4.2.3 Siklus Ketiga 

Hasil tes belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD pada siklus III dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

Grafik 4.6 di atas menunjukkan adanya peningkatan nilai belajar siswa dari uji awal 

yang dilakukan sebelum kegiatan mengajar menggunakan pembelajaran model 

kooperatif tipe STA D. 

Pada siklus II secara individual telah tuntas mencapai 96,4% dari 28 siswa, 27 siswa 

yang tuntas dan I siswa tidak tuntas. Secara klasikal telah tuntas rataratanya 100%. 

Dari 10 soal, dan siswa dapat menyelesaikan dengan bagus juga setelah kegiatan 

belajar mengajar menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe STAID. 

4.1.4.3 Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Model Kooperatif Tipe STAD 

Respon siswa terhadap pembelajaran model kooperatif tipe STAD dapat di lihat pada 

grafik 4.7 di bawah ini dan secara rinci dapat di lihat pada lampiran 

Respon yang diberikan terhadap kegiatan belajar mengaiar pada siklus ketiga 

menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe STAD secara keseluruhan adalah 

senang dan berminat mengikuti kegiatan belajar mengajar selanjutnya 92,85%. Secara 

keseluruhan siswa memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pembelajaran 

model kooperatif pada pokok bahasan lisrtik dinamis di MAN Indrapuri Aceh Besar. 

4.1.4.4 Analisis fIasil Pengamatan Keterampilan Guru Dalam Mengelola 

Pembelajaran model Kooperatif Tipe STAD 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran model kooperatif 

tipe STAD dapat di lihat pada grafik 4.8 di bawah ini dan secara rinci dapat dilihat 



 

 
 
 
 
 

pada lampiran 

Grafik 4.8 di atas menunjukkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

model kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,28, termasuk kategori balk. Dalam siklus ini guru 

masih memiliki kekurangan dalam mengelola pembelajaran yang harus di perbaiki 

pada siklus selanjutnya. Pada siklus II diperoleh nilai ratarata sebesar 3,52, termasuk 

kategori baik sekali. Dalam siklus II ini keterampilan guru sudah lebih baik dari siklus 

pertama, tetapi masih memiliki kekurangan yang harus di perbaiki pada siklus 

selanjutnya. Pada siklus III di peroleh nilai rata-rata sebesar 3,89, termasuk kategori 

baik sekali. Dalam siklus III ini keterampilan guru sudah lebih baik dari kedua siklu 

sebelumnya. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1 Siklus Pertama 

Pengaruh dari tindakan yang diberikan guru dapat dilihat dari tingkat ketuntasan 

individual dan ketuntasan klasikal. Berdasarkan hasil pengarnatan dan analisis data 

selama tatap muka Pada siklus I secara inedividual telah tutas mencapai 60,7 % dari 

28 siswa, 17 siswa yang tuntas dan 11 siswa tidak tuntas. Secara klasikal telah tuntas 

rata-ratanya 40%. Dari 10 soal, 6 soal yang tidak tuntas clan 4 soal yan tuntas. Untuk 

mengatasi yang tidaj tuntas, di lakukan pengayaan dengan memberikan tugas yang 

dikerjakan di rumah, serta tugas membuat ringkasn materi selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa aktivitas guru yang dominan adalah 

membimbing siswa mempresentasi dalam kelompok untuk melakukan kegiatan sesuai 



 

 
 
 
 
 

dengan LKS sebesar 13,7 %. Sedangkan aktifit, siswa yang dominannya adalah 

melakukan kegiatan mempresentasi hasil disku sesuai dengan LKS untuk menemukan 

informasi yaitu sebesar 11,25%. Da persentase aktivitas guru dan siswa ini secara 

terperinci dapat dilihat pac lampiran 16. Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa 

persentase aktivitas gui lebih besar dari pada aktivitas siswa, hal ini berarti bahwa 

pembelajaran mas berpusat pada guru dan belum sesuai dengan yang di harapkan.  

4.2.2 Siklus Kedua 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data selama tatap muka pac siklus IL 

Terlihat adanya pengaruh tindakan guru selama kegiatan belaj; mengajar berlangsung. 

Dari hasil tes yang diperoleh siswa Pada siklus 11 untL ketuntasan individual telah 

tuntas mencapai 92,8% dari 28 siswa, 26 siswa yar tuntas dan 2 siswa tidak tuntas. 

Secara klasikal telah tuntas rata-ratanya 70%. Da 10 soal, 3 soal yang tidak tuntas dan 

7 soal yang tuntas. 

Dari hasil analisis data mengenai aktivitas guru dan siswa, Aktivitas gui yang 

dominan adalah membimbing siswa untuk mempresentasi dalam kelompc sesuai 

dengan LKS untuk mengumpulan data dan informasi terkait masalah yar di hadapi 

sebesar 17,5 % . Sedangkan aktivitas siswa yang dominan adah mempresentasi hasil 

diskusi kelompok dan informasi terkait masalah yar mereka hadapi yaitu sebesar 

18,75 %. Dari persentase guru dan siswa ini secai terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 16. Dari data terlihat bahwa keseluruhE siswa sudah mulai aktif, baik dalam 

mengajukan hipotesis awal maupun dalai berdiskusi kelompok, meskipun masih ada 

siswa yang duduk diam dalam kelompok , mungkin karena factor kurang kepercayaan 



 

 
 
 
 
 

diri. Dari data terlihat bahwa persentase aktifitas guru sudah mulai meningkat dan 

siswa juga mulai meningkat kemampuannya. Tapi hal ini berarti bahwa juga masih 

berpusat pada guru. 

4.2.3 Siklus Ketiga 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis selama tatap muka pada siklus III,terlihat 

adanya pengaruh tindakan guru selama kegiatan belajar mengajar berlansung. Dari 

hasil tes yang diperoleh siswa Pada siklus III untuk ketuntasan individual diperoleh 

96,4% dari 28 siswa hanya 27 orang siswa yang dianggap tuntas. Sedangkan untuk 

ketuntasan klasikal 100%. Dari 10 soal, dan siswa dapat menyelesaikan dengan bagus 

juga setelah kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran model kooperatif 

tipe STAD. 

Pada siklus III aktifitas guru yang dominan adalah Aktivitas guru dominan adalah 

membimbing siswa dalam mempresentasi dalam kelompok melakukan sesuai dengan 

LKS yaitu 12,5 %. Sedangkan aktivitas siswa yang dominan adalah melakukan 

kegiatan sesuai dengan LKS untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

yaitu sebesar 19,06% . Dari data terlihat bahwa persentase aktivitas guru dan siswa 

dapat dilihat pada lampiran 16. Dari data terlihat bahwa persentase aktifitas siswa 

dalam melakukan kegiatan sesuai dengan LKS sudah meningkat dari pada persentase 

aktivitas guru, hal ini berarti pembelajaran sudah berpusat pada siswa dan siswa sudah 

aktif dalam berdiskusi juga mempresentasi kelompok, namun masih di dominasi oleh 

siswa-siswa yang pintar saja. 

4.2.4 Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Model Kooperatif Tipe Stad 

Respon yang diberikan terhadap kegiatan belajar mengajar merupakai pembelajaran 



 

 
 
 
 
 

model kooperatif tipe STAD secara keseluruhan adalah senang dai berminat 

mengikuti kegiatan belajar mengajar selanjutnya 92,85%. Secar, keseluruhan siswa 

memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pembelajarai model kooperatif tipe 

STAD pada pokok bahasan listrik dinamis di MAT Indrapuri Aceh Besar. 

4.2.5  Keterampilan Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Model Kooperatif 

Tipe STAD 

Dari hasil analisis data penilaian keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

secara keseluruhan termasuk kategori baik sekali, data penilaian termasuk juga 

menunjukkan adanya peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan selanjutnya . 

data nilai rata-rata keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran model 

kooperatif tipe STAD secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 18. 

Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,28, termasuk baik. Dalar siklus I ini 

guru masih memiliki kelemahan dalam membimbing siswa berdisku: untuk membuat 

rangkuman dan penggunaan waktu yang efektif Pada siklus II c peroleh nilai rata-rata 

sebesar 3,52, termasuk kategori baik sekali. Dalam siklt II- ini keterampilan guru 

sudah lebih baik dari siklus pertama. Pada siklus III < peroleh nilai rata-rata sebesar 

3,89, termasuk kategori baik sekali. Dalam siklus I ini keterampilan guru sudahlebih 

baik dari kedua siklus sebelumnya, pengelolaa waktu yang efektif dan pembelajaran 

berpusat pada siswa. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian siklus kegiatan, penelitian tindakan kelas yang telah di 

laksanakan sebanyak 3 siklus terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil 

penelitian dalan penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan dari kegiatan tersebut antara lain: 



 

 
 
 
 
 

1.   Aktifitas guru yang paling dominan muncul pada pembelajaran model 

kooperatif selama siklus 1 sebesar 13,7%, siklus II sebesar 17,5%, dan siklus III 

sebesar 12.5%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan muncul pada 

penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD selama siklus I sebesar 11,25%, 

siklus II sebesar 18,75%, dan siklus III 19,06%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas guru selama siklus I, II, dan III banyak peningkatan. Sedangkan aktivitas 

siswa juga lebih meningkat. 

2.   Penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD dapat meningkatan hasil 

belajar siswa. Hal itu dapat dilihat dari ketuntasan individual mulai dari RPP-1 

sebesar 60,7%, RPP-2 sebesar 92,8%, dan pada Rpp-3 sebesar 96,4%. 

3.   Respon yang di berikan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar pada 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD pada konsep listrik dinamis bersifat senang 

dan berminat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar selanjutnya yaitu sebesar 

92,82% 

4.   Pengelolaan kelas dalam pembelajaran model kooperatif tipe STAD ratarata 

sangat baik pada masing-masing siklus. Pada siklus I sebesar 3,28 

5.2 Saran 

1.  Bagi guru bidang studi fisika, dalam setiap proses pembelajaran hendak bisa 

menerapkan suatu model pembelajaran baru supaya tidak membuat siswa bosan 

dalarn mengikuti proses belajar mengajar fisika, misalnya pembelajaran model 

kooperatif tipe STAID. 

2.  Agar penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD, sebaiknya guru 

membuat perencanaan yan lebih baik terlebih dahulu dengan mempersiapkan rencana 



 

 
 
 
 
 

pembelajaran yang sistematis. 

3.  Dalam penelitian ini penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD 

pada konsep listrik dinamis dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 

di harapkan ada penelitian lain untuk melihat bagaimana hasil belajar siswa pada 

konsep lain dengan menerapkan pembelajaran model kooperatif tipe STAD. 

4.  Untuk kesempurnaan penelitian ini, disarankan kepada peneliti atau guru 

untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang miskonsepsi penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP : 01) 

 

MATA  PELAJARAN : FISIKA 

KELAS / SEMESTER : XI  /  II 

PERTEMUAN KE : 1  

ALOKASI WAKTU : 2 X 45 MENIT 

 

I. STANDAR KOMPETENSI : 



 

 
 
 
 
 

 5.  Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai produk teknologi 

II. KOMPETENSI DASAR :  

5.1  Mengunakan alat ukur listrik 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

Pertemuan I 

 Menggunakan voltmeter dalam rangkaian 

 Menggunakan amperemeter dalam rangkaian 

 Menggunakan mulitimeter dalam rangkaian   

 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :  

Peserta didik dapat: 

 Menggunakan voltmeter dalam rangkaian 

 Menggunakan amperemeter dalam rangkaian 

 Menggunakan mulitimeter dalam rangkaian   

 
V. MATERI AJAR :  

   Alat ukur listrik 

 Cara menggunakan voltmeter dan amperemeter 

 Cara membaca pengukuran voltmeter dan amperemeter 

 
VI. STRATEGI PEMBELAJARAN   

 Model : 

-STAD (student Team Achievement Division)  

 Pendekatan: kontektual, keterampilan proses 

 Metode     : Eksperimen dan diskusi 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN : 

Pertemuan I (10 menit) 

 Kegiatan pembelajaran  

A. Kegiatan pendahuluan 
ORIENTASI 



 

 
 
 
 
 

 Menuliskan judul materi ajar di papan tulis 

 Menjelaskan secara singkat materi dan kompetensi yang akan di miliki 

peserta didik sebagai hasil belajar 

 

B. Kegiatan Inti (70 menit) 
EKSPLORASI 

 Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok 

 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai pengelompokan  

 Guru mengecek pemahaman siswa tentang alat ukur listrik 

      ELABORASI 

 Peserta didik( di bombing oleh guru) mendiskusikan pengertian 

voltmeter,amperemeter dan multimeter 

 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai alat ukur 

listrik  

 Perwakilan dari tiap kelompok di minta untuk menyebutkan pengertian 

voltmeter dan kegunaan voltmeter 

 Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan 

informasi yang sebenarnnya 

 Peserta didik ( di bimbing oleh guru) mendikusi pengertian amperemeter 

dan multimeter 

 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok mengenai pengertian 

amperemeter dan multimeter 

 Guru membimbing siswa dalam menggunakan alat-alat untuk mengukur 

arus listrik 

 Guru membimbing siswa dalam menggunakan alat-alat untuk mengukur 

arus listrik 

 Guru membimbing siswa untuk membaca pengukuran voltmeter dan 

amperemeter 

 Peserta didik di minta untuk menggunakan sendiri voltmeter dan 

amperemeter 



 

 
 
 
 
 

 Guru memeriksa peserta didik dalam menggunakan voltmeter dan 

amperemeter yang dilalukan peserta didik apakah sudah di lakukan dengan 

benar atau belum dapat melakukannya dengan benar, guru dapat langsung 

memberikan bimbingan 

   KOMFIRMASI: 

 

 Guru memberikan tugas pada kelompok untuk di kerjakan oleh anggota- 

anggota kelompok, anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada 

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

 Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah atau belum jika masih 

terdapat kelompok peserta didik yang belum dapat menjawab dengan benar, 

guru dapat langsung memberikan bimbingan 

 Guru memberi evaluasi kepada siswa 

 Menyimpulkan tentang hal- hal yang belum di ketahui  

 Menjelaskan tentang hal- hal yang belum di ketahui 

 

C. KEGIATAN PENUTUP ( 10 menit) 

 Peserta didik (di bimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat rangkuman 

 Memberikan tugas pada siswa untuk di kerjakan di rumah 

 Menutup penjelasan dengan memberi salam 

VIII . MEDIA/ SUMBER BAHAN/ PERALATAN 
 

a. Buku fisika SMA dan MA jl .IB ( Esis) halaman (192- 199) 
b. Lembar kerja 
c. Alat dan bahan pratikum: 

 Voltmeter 
 Amperemeter 
 Multimeter, power suplay 
 Resistor, kabel dan media presentasi 

 
IX. PENILAIAN  

a. Penilaian proses di fokus pada proses pembelajaran dalam kelompok yang 

meliputi: 



 

 
 
 
 
 

 Kerja sama dan distribusi kerja 

 Keaktifan dan  keseriusan  

 Keberanian dan ketertiban 

b. Penilaian hasil kerja : 

 Nilai tes (soal terlampir) 

 Pre-test 

 Post- test 

c. Nilai karakter 

 Ingin tahu, jujur, toleransi, mandiri 

 Demokratis, komunikatif, dan tanggung jawab 

 

 
 
Menyetujui      Banda Aceh, mai 2013 
Kepala MAN Indrapuri   Guru mata pelajaran 
           
 
 
 
 
ARJUNA,S.Pd,M.pd    HAWA MAULIDYA PUTRI,S.Pd,M.Pd 
NIP :197001519990510001   NPM :0911040028 
 
 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS  01) 

 
KONSEP ARUS LISTRIK 

A. Tujuan  

Menemukan syarat agar arus  listrik dapat mengalir melalui Suatu rangkaian 

B. Alat dan Bahan 

                          Nama alat                                                       Jumlah 
Lampu Pijar Kecil 5 buah  



 

 
 
 
 
 

Baterai 1,5 volt 5 buah 
Kabel Penghubung Secukupnya 

 
C. Pengantar dan persiapan Percobaan 

Arus listrik (arus) adalah aliran listrik muatan listrik dalam sebuah 

konduktor,misalnya kawat. Arus dihasilkan oleh perbedaan pontensial listrik atau 

tegangan sepanjang penghantar. Besarnya arus di ukur dalam jumlah muatan listrik 

yang melalui luas penampang penghantar persatuan waktu.Satuan arus adalah Ampere 

(A).sebuah lampu tidak akan berpijar tidak dihubungkan dengar sumber arus 

listrik,misalnya baterai.Aliran arus listrik mengalir melalui kabel karena adanya 

perbedaan level listrik diantara kedua titik dalam rangkaian listrik.Jadi, arus listrik 

mengalir karena adanya beda pontensial antara dua titik dalam rangkaian, yaitu dari 

titik berpontensial tinggi ke titik berpontensial lebih rendah. 

 

 

 

 
 

D. Langkah Kerja 

1. Susunlah lampu pijar, dua utas kabel dan sebuah baterai. Perhatikan 

kedua ujung dari tiap kabel harus dikupas sehingga kawat tembaganya 

(kunduktor) telanjang. 

2. Amati apakah lampu menyala atau tidak. Catat hasil pengamatannya 

3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk beberapa rangkaian. 

 
E. Hasil Pengamatan 



 

 
 
 
 
 

Lampu Menyala/Tidak Menyala 
  
  
  
  
  

 
F. Pertanyaan 
 

1. Rangkaian manakah yang lampunya menyala? 

2. Lampu menyala atau mati ketika salah satu ujung kabel 

dicabut? 

 
G. Kesimpulan 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
Soal Pretest 

Pertemuan I 

 
Nama  : 

Nis      : 

Petunjuk pengisian 

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan cara memberi tanda silang (x) pada 

salah disatu alternatif jawaban yang tersedia. 



 

 
 
 
 
 

1. Perpindahan muatan listrik (electron) secara terus menerus 

dalam suatu penghantar disebut… 

a. Arus listrik  c. Tegangan listrik  e. Daya listrik 

b. Muatan listrik  d. Energi listrik  

2. Jumlah muatan listrik baik muatan positif maupun muatan negatif 

yang melewati suatu penampang penghantar persatuan waktu dinamakan… 

a. Daya   c. Tegangan   e. Ampere 

b. kuat arus   d. Gaya 

3. Besarnya kuat arus (I) merupakan laju perubahan muatan listrik (Q) 

persatuan waktu (t). rumus untuk menentukan kuat arus listrik adalah… 

a.   c.                  e.  

b.   d.  

4. Kuat arus melalui tiap resistor adalah sama,yaitu sama dengan kuat 

arus melalui resisror penganti serinya di sebut… 

a.Prinsip seri                 c. Prinsip DC 

b.Prinsip parallel           d. prinsip AC 

5. Sebuah kapasitor keping sejajar yang ruang antara udara dan kapasitansinya Co di 

hubungkan dengan sumber tegangan V. Apabila ruang antara keping kapasitor diisi 

dengan mika maka besaran yang tidak berubah adalah… 

a. kapasitansinya d. tidak ada yang berubah 

b. muatannya e. energinya  

c. kuat medannya 



 

 
 
 
 
 

6. Suatu pemanas listrik memiliki hambatan 25 ohm dihubungkan dengan sumber 

tegangan 250 volt dan bekerja 24 jam,maka… 

1. Arus yang mengalir dalam pemanasan 10 Ampere  

2. Daya pemanas sebesar 2,5 kW 

3. Jika tarif listrik  RP 50,00 kWh,selama waktu tersebut di perlukan biaya RP 300,00  

Pernyataan yang benar adalah… 

a. 1 dan 2    d. hanya 1 

b. 1 dan 3    e. 1, 2, dan 3 

c. 2 dan 3 

7. Suatu penghantar di berikan beda 

pontensial 10 volt dan arus yang mengalir 5 ml ampere. Agar arus yang mengalir 20 

ml ampere, tegangannya sebesar… 

a. 15 volt    d. 35 volt 

b. 20 volt    e. 40 volt 

c. 25 volt 

8. Sebuah lampu listrik tertulis 100 watt, 200 volt. Apabila lampu tersebut di pasang 

pada tegangan 100 volt,daya lampu menjadi… 

a. 15 watt     d. 40 watt 

b. 25 watt         

c. 40 watt   

9. Sebuah penghatar dialiri arus listrik arah ke barat dan berada di dala medan 

magnet. Apabila arah medan magnet ke barat daya, penghatar itu mengalami gaya 

Lorentz kearah… 



 

 
 
 
 
 

a. Atas     d. barat laut 

b. Bawah     e. selatan 

c. Timur laut 

10 . Sebuah partikel bermuatan listrik positif bergerak di dalam medan magnet yang 

arahnya ke barat. Apabila partikel itu berkecepatan tertentu dan arah ke utara, arah 

gaya Lorenz partikel adalah… 

a. Ke selatan    d. ke utara 

b. Ke atas       e. ke timur 

c. Ke bawah  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunci Jawaban Pre-test 
( RPP 01) 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. E 



 

 
 
 
 
 

5. C 

6. E 

7. E 

8. B 

9. A 

10. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Postest 

Pertemuan I 
 

 

       Nama : 

 Nis     : 



 

 
 
 
 
 

1. Dua buah lampu betuliskan 40 W- 60 V di 

pasang secara seri, kemudian di hubung dengan sumber listrik 60 V yang hanya 

mampu memasok arus listrik 0,5 ampere. Besar daya efektif lampu tersebut 

adalah… 

a. 20W                   c. 25 W                d. 40W 

b. 22,5 W               d. 30 W 

2. Tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang 

mengelilingi suatu rangkaian tertutup (loop) sama dengan nol. 

a. Hukum kirchhoff I c. Hukum ohm 

b. Hukum Kirchhoff II d. Hukum Newton  

3. Pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada 

suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang 

itu… 

a. Hukum Kirchhoff II c. Hukum ohm  

b. Hukum Kirchhoff  I d.Hukum Newton 

4. Energy yang di sebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu 

rangkaian listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup… 

a. Definisi energy listrik c. Definisi hokum 

ohm 

 

5. Dua kawat sejajar yang bergerak 1 m satu lain di aliri oleh kawat arus listrik 

masing-masing 1 A dengan arah yang sama.Di antara kedua kawat akan 

terjadi… 



 

 
 
 
 
 

a. gara tarik-menarik sebesar 4 x 107 N 

b. gaya tolak-menolak sebesar 2 x 107 N 

c. gaya tarik-menarik sebesar 2 x 107 N 

d. gaya tarik-menarik sebesar 2 x 107 N 

e. gaya tolak-menolak sebesar 2 x 107 N 

6. Sebuah lampu pijar bertuliskan 80 watt, 220 volt,di pasang pada suatu  

sumber tegangan 110, daya lampu pijar itu menjadi… 

a. 80 watt d. 40 watt 

b. 20 watt e. 10 watt   

c. 60 watt 

7. Sebuah tranformator menurunkan tegangan listrik bolak-balik 220 volt 

menjadi 10 volt. Efesiensi transformator 60  bila kuat arus pada kumparan 

sekunder 6.6 ampere. Maka kuat arus pada kumparannya primernya 

adalah… 

a. 1 ampere  d. 0,4 ampere 

b. 0,8 ampere e. 0,3 ampere 

c. 0,5 ampere 

8. Sepotong kawat penghantar yang panjang L di gerakkan memotong tegak 

lurus suatu medan magnet B, sehingga menimbulkan g.g.l induksi . Jika 

kecepatan gerak kawat di naikkan 2 kali semua dengan arah tetap dan 

panjang kawat,menjadi  maka g.g.l induksinya menjadi… 

a. 0.25  d. 3   



 

 
 
 
 
 

b. 0.50  e. 4   

c. 2   

9. Sebuah muatan  titik 50 berada di udara. Kuat medan listrik di suatu titik 

yang merada pada jarak 5 cm dari muatan tersebut adalah… 

a. 0,18 x109 d. 0,18 x 108 

b. 1,8 x 109 e. 1,8 x108 

c. 18 x 109 

10. Dua buah lampu masing-masing 20 w/ 40 V di rangkaian secara seri. 

Kemudian di hubungkan dengan sumber tegangan 80 volt. Besar daya lampu 

gabungan adalah… 

a. 15 W d. 30 W 

b. 20 W  e. 40 W 

c. 25 W 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban Post-test 
( RPP I) 

 

1.  A 

2.  B 



 

 
 
 
 
 

3.  B 

4.  A 

5.  D 

6.  C 

7.  C 

8.  B 

9.  E 

10. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP:02) 

 

MATA  PELAJARAN : FISIKA 



 

 
 
 
 
 

KELAS / SEMESTER : XI  /  II 

PERTEMUAN KE : II  

ALOKASI WAKTU : 3 X 45 MENIT 

 

I. STANDAR KOMPETENSI   

5.  Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaikan masalah dan 

berbagai produk teknologi 

II. KOMPETENSI DASAR 

 5.2  Memformulasikan besaran- beasaran listrik rangkaian tertutup sederhana ( satu 

loop) 

III. INDIKATOR:  

Pertemuan II 

 Menyelidiki hubungan antara arus listrik dan beda pontensial dalam suatu 

rangkaian (hukum ohm) 

 Memformulasikan besaran kuat arus dalam rangkaian tertutup sederhana  

 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :  

Peserta didik dapat: 

 Menyebutkan bunyi hukum ohm  

 Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat arus yang melalui 

suatu rangkaian 

 Menyelidiki hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam suatu 

rangkaian ( hukum ohm) 

 Terampil merangkai alat percobaan 

 
 
V.  MATERI AJAR : 

Hukum ohm 

V= I .R 

VI .  STRATEGI PEMBELAJARAN   



 

 
 
 
 
 

 Model : 

 
-STAD (student Team Achievement Division)  

 Pendekatan: kontektual, keterampilan proses 

 Metode     : Eksperimen dan diskusi 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN 
 
Pertemuan II 

 Kegiatan pembelajaran (10 menit) 

a. Kegiatan pendahuluan 

Orientasi: 
 Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok yang di 

mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang 

 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai pengelompokan  

 Guru menyampaikan pembelajaran tentang hukum ohm 

 Guru memberikan pre-test secara tertulis 

Motivasi dan apersepsi:  

 Sebutkan bunyi hukum ohm 

 Sebutkan rumus hukum ohm 

 

 Kegiatan Inti (70 menit) 
Eksplorasi 

 Guru menjelaskan secara singkat tentang hukum ohm 

 Guru meminta masing-masing kelompok untuk melakukan eksperimen 

berdasarkan LKS 02 

 Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen 

 Gutu merespon individual siswa dalam kelompok pada saat siswa 

melakukan eksperimen dan mengerjakan tugas- tugas sesuai petunjuk yang 

ada pada LKS 02 



 

 
 
 
 
 

Elaborasi 

 Peserta didik ( di bimbimng oleh guru) dalam melakukan eksperimen 

 Peserta didik  memilih 2 volt tegangan keluaran catu daya 

 Peserta didik menyalahkan catu daya tutup saklar rangkaian 

 Peserta didik membaca tegangan resistor dan arus yang melalui resistor  

 Guru menanggapi hasil kelompok peserta didik dan memberikan informasi 

kepada setiap kelompok 

 Peserta didik memilih 4 volt paa tegangan keluaran catu daya untuk 

menaikkan tegangan di R menjadi sekitar 4 volt 

 Guru membimbing siswa untuk mengulangi langkah-langkah 3 sampai 6 kali 

 Guru memeriksa penulisan tentang hukum ohm yang di lakukan peserta 

didik apakah sudah di lakukan dengan benar atau belum, jika masih ada 

peserta didik atau kelompok yang belum dapat melakukannya dengan benar, 

guru dapat langsung member bimbingan 

komfirmasi  

 Guru memberikan tugas pada kelompok untuk di kerjakan oleh anggota- 

anggota kelompok, anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada 

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

 Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah atau belum jika masih 

terdapat kelompok peserta didik yang belum dapat menjawab dengan benar, 

guru dapat langsung memberikan bimbingan 

 Guru memberi evaluasi kepada siswa 

 Menyimpulkan tentang hal- hal yang belum di ketahui  

 Menjelaskan tentang hal- hal yang belum di ketahui 

 

D. KEGIATAN PENUTUP ( 10 menit) 

 Peserta didik (di bimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat rangkuman 

 Memberikan tugas pada siswa untuk di kerjakan di rumah 

 Menutup penjelasan dengan memberi salam 

 



 

 
 
 
 
 

VIII . MEDIA/ SUMBER BAHAN/ PERALATAN 
 Pertemuan II 

 Catu daya 
 Skalar 
 Kabel penghubung 
 Resistor 50 
 Resistor 100 
 Multimeter digital 

 
IX.  PENILAIAN 

d. Penilaian proses di fokus pada proses pembelajaran dalam kelompok yang 

melipti: 

 Kerja sama dan distribusi kerja 

 Keaktifan dan  keseriusan  

 Keberanian dan ketertiban 

e. Penilaian hasil kerja : 

 Nilai tes (soal terlampir) 

f. Nilai karakter 
 Ingin tahu, jujur, toleransi, mandiri 
 Demokratif, komunikatif, dan tanggung jawab 

 
 
Menyetujui      Banda Aceh, mai 2013 
Kepala MAN Indrapuri   Guru mata pelajaran 
           
 
 
 
 
ARJUNA,S.Pd,M.pd     SUZANNA 
NIP :19700151999051001    NPM :0911040028   
 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS 02) 

 
HUKUM OHM 

i. Tujuan 



 

 
 
 
 
 

Setelah melakukan percobaan ini siswa diharapkan dapat memahami hubungan antara 

tegangan dan arus dalam suatu pengantar (Hukum ohm). 

 
ii. Alat dan Bahan 

Nama Alat Jumlah 
Catu Daya 1 

Saklar 1 
Kabel Penghubung 6 

Resistor 50 Ω 1 
Resistor 100 Ω 1 

Multimeter Digital 2 
 

iii. Pengantar dan Persiapan Percobaan 

Arus dalam sebuah penghantar di timbulkan oleh adanya tegangan (tekanan listrik) 

yang melalui penghantar. Dengan kata lain, arus ditimbulkan oleh tegangan. Dengan 

demikian dalam sebuah konduktor ada hubungan antara tegangan (V) dengan arus 

(I).Tujuan percobaan ini menemukan hubungan tersebut.Hal ini dapat dicapai dengan 

menggunakan tegangan melalui penghantar yang disebut resistor dan mengukur arus 

yang ditimbulkan untuk setiap tegangan yang digunakan. 

Dengan mengubah-ngubah tegangan, kita dapatkan arus untuk setiap nilai 

tegangan.Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mengukur pasangan tegangan (V) 

dan arus (I).Hal itu dapat dilakukan dengan memparalelkan voltmeter dan resistor, 

dan menghubungkan amperemeter dengan resistor secara seri. 

iv. Langkah Kerja 

1. Pilih 2 volt tegangan keluaran catu daya. 

2. Nyalakan catu daya dan tutup saklar rangkaian. 

3. Baca tegangan resistor dan arus yang melalui resistor tersebut. 



 

 
 
 
 
 

4. Catat V dan I pada table. 

5. Tutup saklar rangkaian dan matikan catu daya. 

6. Pilih 4 volt pada tegangan keluaran catu daya untuk menaikkan tegangan di R 

menjadi sekitar 4 volt. 

7. Ulangi langkah-langkah 3 sampai 6. Bila perlu ubah batas ukur voltmeter dan 

amperemeter sehingga pembacanya menjadi lebih baik. 

8. Matikan kedua buah saklar (saklar rangkaian dan catu daya). 

 
v. Hasil Pengamatan 

Resistor 50  

No V (volt) A(Ampere) 
 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
Resistor 100 Ω 

No V (volt) I(Ampere) 
 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

vi. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Pretest 
Pertemuan II 

 
Nama  : 

Nis       : 

 



 

 
 
 
 
 

1. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial 

antara ujung-ujung penghantar  dan berbanding terbalik dengan hambatan pada 

penghantar tersebut .pertanyaan tersebut merupakan bunyi hukum … 

a. Kirchoff II  c. kirchoff I  e. ohm 

b. Coulomb  d. Neuton 

 
2. Hukum ohm secara matematis dapat di tulis… 

a.   c.  e .  

b.    d.  

 
3. Faktor- faktor yang turut menentukan besar kecilnya hambatan listrik, kecuali… 

a. Jenis bahan tegangan  c. luas penampang      e. Besarnya 

b. Panjang kawat  d. Suhu (T)   

 
4. Setiap kawat atau penghantar memiliki sifat menghambat arus listrik.Besaran-

besaran berikut mempengaruhi hambatan setiap penghantar, yaitu: 

2. Massa kawat 

3. Panjang kawat 

4. Warna kawat 

5. luas penampang kawat 

pertanyataan yang benar ialah… 

a. (1),(2),(3)  d. (4) saja 

b. (1),dan (3)  e. Semua benar 

c. (2) dan (4) 

 

5 .Suatu hambatan murni sebesar 250 ohm dipasang pada tegangan bolak-balik 120 

volt. Kuat arus yang mengalir ke dalam rangkaian tersebut adalah… 

a. 0,34    d. 1,47 

b. 0,48    e. 2,08 



 

 
 
 
 
 

c. 0,68 

6 . Apabila rangkaian R dan C disusun seri pada tegangan bolak-balik, maka… 

a. Tegangan C mendahului arus dengan beda sudut fase 90o 

b. Tegangan R mendahului arus dengan beda sudut fase 90o 

c. Arus mendahului tegangan R dengan beda sudut fase 90o 

d. Arus mendahului tegangan total dengan beda sudut fase 90o 

e. Arus mendahului tegangan C dengan beda sudut fase 90o 

7 . Sebuah solenoid dengan induktansi diri 0,65 H dihubungkan dengan tegangan AC 

yang mempunyai frekuensi 50 Hz. Reaktansi induktif yang terjadi pada solenoid 

sebesar… 

a. 32,5 ohm    d. 102,05 ohm 

b. 51,03 ohm    e. 204,10 ohm 

c. 65,00 ohm 

8 . Sebuah rangkaian R-C di susun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 

AC. Apabila tegangan resitif dan tegangan kapasitas masing-masing 50 volt dan 120 

volt, maka tegangan total rangkaian sama dengan… 

a. 70 V     c. 130 V  e. 170 V 

b. 85 V             d. 150 V 

9. Dua hambatan masing-masing mempunyai R= 240 ohm di susun parallel. Susun 

ini dengan sebuah kapasitor yang mempunyai kapasitas 62,5/  mikrofarad. 

Apabila rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan AC 200 volt-60 

hertz. 

Maka kuat arus yang melalui rangkaian sebesar… 



 

 
 
 
 
 

a. 0,1 A    d. 0,75 A 

b. 0,2 A    e. 1,10 A 

c. 0,5 A 

10. Pada sebuah rangkaian R-L-C seri di hubungkan dengan sumber tegangan AC 

yang menpunyai harga efektif seratus volt. Apabila  hambatan murni rangkaian 

0,1 kiloohm. Dan tegangan efektif ujung-ujung resistornya 60 volt, maka factor 

daya rangkaian tersebut sebesar… 

a. 0,40    d. 0,76 

b. 0,48    e. 0,80 

c. 0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban Pre-test 
( RPP II) 
 

1. E 

2. D 



 

 
 
 
 
 

3. E 

4. E 

5. B 

6. E 

7. E 

8. C 

9. E 

10. C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Postest 

Pertemuan II 
 

       Nama : 

 Nis     : 



 

 
 
 
 
 

11. Arus listrik mengalir sepanjang kawat dari 

utara keselatan. Arah medan magnet yang di hasilkan arus listrik di atas kawat 

tersebut… 

a. Selatan                       c. timur  e. 

tenggara 

b. Utara                          d. barat 

2. Arah arus induksi dalam suatu penghantar 

itu sedemikian,sehingga menghasilkan medan magnet yang menentang perubahan 

fluks magnetic yang menimbulkannya. Pertanyataan ini adalah hukum… 

a. Lenz                          c. Ampere 

 e.Oerstedt 

b. Faraday                      d.Biot-savart 

3. Rangkaian resistor pada tegangan bolak-

balik menghasilkan beda fase antara arus dan tegangan sebagai berikut… 

a. Arus terlambat  terhadap tegangan  

b. Arus mendahului  terhadap tegangan  

c. Arus dan tegangan berbeda fase  

d. Arus mendahului  terhadap tegangan 

4. Suatu kawat panjang dan lurus dialiri arus 

listrik dari timur ke barat.Arah medan magnetic di suatu titik yang berada tepat di 

atas kawat adalah… 



 

 
 
 
 
 

a. Ke utara             c. ke barat  e. ke 

bawah 

b. Ke selatan          d. ke timur  

5. Sebuah kawat lurus memiliki panjang 80 cm di aliri arus searah 1,5 

ampere. Bila ruang tersebutdi pengaruh medan magnet 0,25 T dalam arah 

tegak lurus arus, maka besar gaya lorenzt yang di alami kawat adalah… 

a. 0,30 N    d. 1, 20 N 

b. 0,50 N    e. 1, 50 N 

c. 0,80 N 

6. Suatu rangkaian seri resistor 20 ohm dan kapasitor 1  di hubungkan ke 

sumber arus bolak-balik dengan frekuensi 250 radd/ s tentukan besar 

induktansi inductor yang harus di pasang seri dengan rangkaian agar 

terjadi resonansi… 

b. 2 H    d.10 H 

c. 4 H    e.16 H 

d. 8 H 

7. Dua penghantar sejajar panjangnya masing-masing 1 meter. Berjarak 1 

meter berada di udara.di aliri arus searah 1 ampere.besar dan arah gaya 

yang terjadi adalah… 

a. 4  x 10-7 N, tolak -menolak 

b. 4  x 10-7N, tarik- menarik 

c. 4  x 10-7 N, tarik- menarik 



 

 
 
 
 
 

d. 4  x 10-7N, tolak- menolak 

e. 4  x 107,tolak- menolak 

8. Dua buah muatan masing-masing 5 C dan 4 C berjarak 3 m satu sama lain. 

Jika di ketahui k = 9 x 109 Nm2 c-2,maka besar gaya coulomb yang di alami 

kedua muatan adalah… 

a. 2 x 109 N   d.6 x 1010 N 

b. 60 x 109N   e.20 x 1019N 

c. 2 x 1010N 

9. Sebuah kapasitor keping sejajar yang ruang antara udara dan Co di 

hubungkan dengan sumber tegangan V. apabila ruang antara keping 

kapasitor diisi dengan mika besaran yang tidak berubah adalah… 

a. Kapasitansinya  d. energinya 

b. Muatanny   e. tidak ada yang berubah 

c. Kuat medannya        

10. Dua buah lampu masing- masing 90 W/60 Wdi rangkaian secara seri, 

kemudian di hubungkan dengan sumber tengangan 40 volt , besar daya 

lampu adalah watt… 

a. 15 W   c. 25 W  e.  40 W 

b. 20 W   d. 40 W 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kunci Jawaban Post-test 
( RPP II) 

 
1. D 
2. A 
3. C 
4. A 
5. A 
6. E 

7. B 

8. C 

9. E 

10.  E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP :03) 

 

MATA  PELAJARAN : FISIKA 

KELAS / SEMESTER : XI  /  II 

PERTEMUAN KE : III 

ALOKASI WAKTU : 3 X 45 MENIT 

 

I. STANDAR KOMPETENSI : 

 5.Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian maalahdan berbagai 

produk teknologi 

II. KOMPETENSI DASAR : 

 5.1 memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana ( satu 

loop) 

III. INDIKATOR:  

Pertemuan III 

 Menemukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan (konduktor, 

semikonduktor, dan isolator) 

 Memformulasikan besaran hambatan dalam rangkaian 

 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :  

Peserta didik dapat : 
 
 Menyebutkan definisi hambatan konduktor dan isolator  

 Menyebutkan rumus sederhana untuk hambatan 

 Menemukan perbedaan beberapa jenis bahan (konduktor, semikonduktor 

dan isolator) 

 Terampil merangkaikan alat percobaan 

 Terampil menyimpulkan hasil percobaan 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
V.  MATERI AJAR : 

Hambatan  
A
LR 

  

VI. STRATEGI PEMBELAJARAN   

 Model : 

 
-STAD (student Team Achievement Division)  

 Pendekatan: kontektual, keterampilan proses 

 Metode     : Eksperimen dan diskusi 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 
 
Pertemuan III ( 15 menit ) 

 Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

Orientasi 

  Guru menyampaikan pembelajaran tentang konduktor dan isolator 

 Menjelaskan secara singkat materi dan kompetensi yang akan dimiliki 

peserta didik sebagai hasil belajar 

 Guru mengaitkan sedikit dengan pengetahuan sebelumnya tentan hukum 

ohm 

 Siswa mendengar penjelasan guru 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan pretest secara tertulis 

 Siswa mengerjakan soal-soal pretest dan siswa duduk di kelompok masing-

masing. 

Motivasi dan Apersepsi 

- Apakah yang di maksud dengan hamabtan listrik 

- Sebutkan pengertian konduktor, isolator, dan semikonduktor 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

b. Kegiatan Inti (70 menit) 

Eksplorasi 

 Guru membimbing pesreta didik dalam pembentukan kelompok 

 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai pengelompokan 

 Guru menjelaskan secara singkat tentang konduktor dan isolator 

 Siswa mendengar penjalasan guru 

Elaborasi 

 Peserta didik ( di bimbing oleh guru ) mendiskusikan pengertian isolator,    

konduktor, dan semikonduktor 

 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai isolator, 

konduktor, dan semi konduktor 

 Guru menjelaskan secara singkat tentang konduktor dan isolator 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru 

 Guru meminta masing-masing kelompok untuk melakukan eksperimen 

berdasarkan LKS 03 

 Siswa melakukan eksperimen sesuai dengan LKS 03 yang di berikan guru 

 Guru membimbing siswa melakukan eksperimen 

 Guru merespon kegiatan individual siswa dalam kelompok pada saat siswa 

melakukan eksperimen  

 Guru merespon kegiatan Individual siswa dalam kelompok pada saat siswa 

melakukan eksperimen dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan 

petunjuk yang ada pada LKS 03 

 Guru meminta masing-masing kelompok mendiskusikan hasil 

eksperimennya 

 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil eksperimen  

 Guru memberikan umpan balik terhadap tanggpan masing-masing 

kelompok tentang hasil eksperimen 

 Siswa memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan 



 

 
 
 
 
 

Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 

Konfirmasi 
 

 Guru memberikan tugas pada kelompok untuk di kerjakan oleh anggota- 

anggota kelompok, anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada 

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

 Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah atau belum jika masih 

terdapat kelompok peserta didik yang belum dapat menjawab dengan benar, 

guru dapat langsung memberikan bimbingan 

 Guru memberi evaluasi kepada siswa 

 Menyimpulkan tentang hal- hal yang belum di ketahui  

 Menjelaskan tentang hal- hal yang belum di ketahui 

 
c. Kegiatan penutup( 20 menit) 

 Memberikan umpan balik atas laporan hasil pratikum yang telah di buat 

siswa masing-masing kelompok secara umum 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru 

 Guru membimbing Siswa merangkum materi pelajaran hari ini 

 Guru memberikan posttest secara tertulis 

 Siswa mengerjakan soal-soal posttest  

 Menutup pelajaran dengan member salam 

 

VIII.  MEDIA / SUMBER BAHAN / PERALATAN 

Pertemuan III 

 Baterai 

 Amperemeter 

 Lampu pijar 

 Kabel penghubung 

 Kawat tembaga 

 Kawat aluminium 

 Paku 

 Sisir plastic 

 Kertas 

 Pensil 

 Karet penghapus 



 

 
 
 
 
 

 
 
XI. PENILAIAN  

b. Penilaian proses di fokus pada proses pembelajaran dalam kelompok yang melipti: 

 Kerja sama dan distribusi kerja 

 Keaktifan dan  keseriusan  

 Keberanian dan ketertiban 

c. Penilaian hasil kerja : 

 Nilai tes (soal terlampir) 

 

 

 Menyetujui,       Banda Aceh,Mai 2013 
 Kepala MAN Indrapuri Guru mata pelajaran 
 
 
 
 
 
 ARJUNA SUZANNA 
 NIP:197001519990510001 NPM: 09110040028 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS 03) 

 
Perbedaan Hambatan Konduktor dan Isolator 

A. Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini siswa dapat membedakan bahan konduktor dan isolator. 

 
B. Alat dan Bahan 

Nama Alat Jumlah 
Baterai 9 volt 1 buah 
Amperemeter 1 buah 
Lampu Pijar 1 buah  
Kabel Penghubung Secukupnya 
Kawat Tembaga Secukupnya 
Kawat Aluminium Secukupnya 
Paku 1 buah 
Sisir Plastik 1 buah 
Kertas 1 lembar 
Karet Penghapus 1 buah 

 

C. Pengantar dan Persiapan Percobaan 

Penghantar atau konduktor adalah sebuah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan 

mudah.Bukan penghantar atau non-konduktor (isolator) adalah bahan yang tidak menghantar 

listrik dengan mudah.Tidak ada bahan non-konduktor yang sempurna.Banyak bahan yang 

dapat menghantarkan listrik dengan tegangan listrik yang cukup besar. 

Untuk membuktikan apakah sebuah bahan mengahantarkan listrik atau tidak, kita dapat 

menaruh bahan tersebut kedalam rangkaian sehingga membentuk rangkaian tertutup, dan 

memperhatikan arus yang mengalir dalam rangkaian.Untuk mengetahui adanya arus, kita 

menggunakan sebuah lampu.Jika lampu menyala dapat disimpulkan bahwa arus mengalir 

dalam rangkaian.Jika arus mengalir berarti bahan tersebut adalah penghantar. 



 

 
 
 
 
 

 
D. Langkah Kerja 

1. Susun rangkaian sederhana yang terdiri dari sebuah baterai 9 volt, sebuah 

amperemeter, sebuah lampu dan kabel secukupnya serta bahan yang akan diuji. Kupas 

ujung kabel dan diantara kedua ujung yang dikupas ini akan diletakkan bahan-bahan 

yang akan diuji kemampuan menghantar arus listrik. Jika bahan yang diuji adalah 

konduktor baik, lampu akan menyala terang dan kuat arus yang ditinjukkan 

amperemeter cukup besar. Jika bahan yang diuji adalah isolator, lampu tidak menyala 

dan kuat arus yang ditunjukkan amperemeter adalah nol. Jika bahan yang diuji adalah 

semikonduktor, lampu menyala redup dan kuat arus yang ditunjukkan amperemeter 

sangat kecil. 

2. Secara bergantian letakkan benda-benda yang akan kamu uji (kawat tembaga, 

aluminium, paku, sisir plastic, kertas dan karet penghapus) antara ujung-ujung yang 

dikupas tadi sehingga menjadi rangkaian tertutup. Untuk setiap benda yang kamu uji, 

amati nyala lampu (terang, redup atau sama sekali tidak berpijar) dan bacaan 

amperemeter. Isikan hasil pengamatannyapada table pengamatan. 

 

 

E. Hasil Pengamatan 

Benda Uji Bahan Nyala Lampu Bacaan 
Amperemeter 

Kawat tembaga Tembaga   
Kawat Aluminium Aluminium   
Paku Besi   
Sisir Plastik Plastik   
Kertas Kertas   
Karet Penghapus Karet   

 

F. Pertanyaan 



 

 
 
 
 
 

1. Bahan-bahan apa saja yang termasuk konduktor? 

2. Bahan-bahan apa saja yang termasuk isolator? 

 
i. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

 

Soal Pretest 
Pertemuan III 

 
Nama  : 

Nis       : 

 
1. Bahan yang mudah menghantar arus listrik di sebut… 

a. Konduktor   c. isolator  e. hambatan  

b. Semi konduktor  d. arus listrik 

2. Bahanisolator yang dapat  berfungsi sebagai konduktor bila… 

a. Sedang memuai   c. kuat arus kecil e. hambatannya besar 



 

 
 
 
 
 

b. Suhunya tinggi    d. Tegangannya tinggi 

3. Alat untuk mengukur hambatan adalah… 

a. Thermometer      c. Senti meter 

b.Voltmeter   d. Ohmmeter 

4. Hantaran listrik pada semikonduktor jenis p terutama dilakukan oleh… 

a. Electron-elektron pada pita konduksi 

b. Electron- electron pada pita valensi 

c. Electron-elektron pada pita donor 

d. Lubang-lubang pada pita akseptor 

e. Lubang-lubang pada pita valensi 

5. Suatu partikel bermuatan di lepaskan dari keadaan diam pada suatu daerah yang 

dipengaruhi medan besar hambatan pengganti antara titik A dan B adalah… 

a. 4 Ω   c. 8 Ω   e. 14 Ω 

b. 6 Ω   d. 10 Ω 

6. Sebuah amperemeter mempunyai hambatan 18 ohm dan berdaya ukur mA. Agar daya 

ukur amperemeter meningkatkan menjadi 100 mA, harus dipasang hambatan… 

a. 0,8 ohm seri dengan amperemeter 

b. 0,8 ohm ohm parallel dengan amperemeter 

c. 2,0 ohm seri dengan amperemeter 

d. 2,0 ohm parallel dengan amperemeter 

e. 8,0 seri dengan amperemeter 

7. Besarnya kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak d dari suatu kawat lurus panjang 

tak hingga dan mempunyai kerapatan muatan persatuan panjang … 

a. Berbanding lurus dengan  



 

 
 
 
 
 

b. Berbanding terbalik dengan  

c. Berbanding lurus dengan (1/d) 

d. Berbanding lurus d 

8. Dua buah kapasitor identik yang mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan 

baterai 10 V.bila hanya salah satunya saja dihubungkan dengan baterai 10 V tersebut, 

energy yang tersimpan dalam kapasitor adalalah E. Energi yang akan tersimpan bila 

kedua kapsitor tadi di hubungkan seri dengan baterai adalah… 

a.  c. E   e. 4 E 

b.                                   d. 2 E 

 

9. Arus listrik pada semikonduktor jenis- ndi lakukan oleh…. 

a.  Elektron- elektron 

b. Hole (lubang) 

c. Ion-ion positif 

d. Ion-ion negatif 

e. Kombinasi hole dengan elektron 

 

10. Ham jenis suatu kawat penghantar tergantung pada… 

a. Jenis dan panjang kawat  

b. Jenis dan kuat arus kawat 

c.  Jenis dan hambatan kawat 

d. Jenis dan tegangan kawat 

e.  Jenis dan suhu kawat 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban Pre-test 
( RPP III) 

1. A 

2. D 

3. D 

4. E 

5. E 

6. D 

7. B 

8. B 

9. C 

10. E 



 

 
 
 
 
 

f.  
     Soal Postest 

Pertemuan III 
 

       Nama : 

 Nis     : 

1. Suatu komponen dengan bahan konduktor yang 

dibuat sedemikian sehingga mempunyai hambatam tertentu… 

a. Resistor                   c. Hambatan listrik 

 e.semikonduktor 

b. Konduktord. hambatan energy  

2. Suatu rangkaian yang jalannya mulai dari suatu 

titik,berkeliling dan akhirnya kembali lagi ke titik tersebut di sebut… 

a. Rangkaian terbuka          c . Rangkaian seri 

 e. rangkaian setengah 

b. Rangkain tertutup           d.Rangkaian parallel  

3. Kawat yang terbuat dari bahan tembaga dan 

aluminium mudah di lalui oleh arus listrik hingga tergolong sebagai… 

a. Konduktor        c. semikonduktor 

b. Isolator              d. superkonduktor 

4. Tegangan  pada tiap resistor adalah sama, yaitu 

sama dengan tegangan pada resistor pengganti parallel di sebut dengan… 

a. Prinsip parallel       c.Prinsip AC 

b. Prinsip seri           d. Prinsip DC 

5. Berikut ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar ggl induksi yang di hasilkan generator,kecuali… 



 

 
 
 
 
 

a. Luas penampang kumparan 

b. Kecepatan putar rotor 

c. Kuat medan magnet 

d. Jumlah lilitan kumparan 

e. Ukuran kawat lilitan 

6. Sebuah muatan titik 60 C berada di udara, kuat 

medan listrik di suatu titik yang berada pada jarak 6 cm dari muatan tersebut 

adalah…N/m. 

a. 150 x 108 e. 15 x 108 

b. 1,5 x  106 d. 15 x 107 

c. 1,5 x 107 

7. Suatu rangkaian seri resistor 20 ohm dan 

kapasitor 2 di hubungkan ke sumber arus bolak-balik dengan frekuensi 200 rad/s. 

tentukan besar induktansinya induktor yang harus di pasang seri dengan rangkaian agar 

terjadi resonansi… 

a. 5 H d. 10 H 

b. 7.5 H e.  12,5 H 

c. 8 H 

8. Besarnya kuat medan magnetik di suatu titik di 

sekitar kawat penghantar lurus berarus berbanding lurus dengan… 

a. Panjang kawat 

b. Kuat arus listrik 

c. Jari- jari penampang lintang kawat 

d. Hambatan kawat 



 

 
 
 
 
 

e. Jarak titik ke penghantar 

9. Besar gaya yang di alami kawat lurus berarus 

listrik di dalam medan magnet homogen tidak bergantung pada… 

a. Posisi kawat di dalam medan magnet 

b. Panjang kawat 

c. Kuat arusnya  

d. Kuat medan magnetnya 

e. Hambatan kawat 

10. Suatu hambatan 10  ohm di rangkaikan seri 

dengan indikator 1,25 H kemudian di hubungkan pada sumber tegangan beramplitudo 

120 volt yang berfrekuensi 40 rad/s. arus listrik yang timbul dalam rangkaian amplitudo 

adalah… 

a. 2 A d. 40 A 

b. 2,4 A e. 96 A  

c. 3 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban Post-test 



 

 
 
 
 
 

( RPP III) 
 

1. A 

2. B 

3. A 

4. A 

5. E 

6. E 

7. E 

8. B 

9. E 

10. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) 

Indentitas Responden                                                                                                              
Nama              :                                                                                                                                      



 

 
 
 
 
 

Kelas               :                                                                                                                     Jenis 
kelamin  : 
Pentunjuk pengisian  

 Sebelum anda mengisi kuisioner ini, terlebih dahulu anda harus membaca dengan 
teliti setiap pertayaan yang diajukan. 

 Berikan tanda (X) pada alternative jawaban yang paling tepat menurut pandapat anda. 
No 

 
Pertayaan 

 
Alternatif  
Jawaban 

senang Tidak 
senang 

(1) (2) (3) (4) 
1 Bagaimana pendapatmu terhadap komponen kegiatan 

belajar berikut? 
a. Topic fisika yang di pelajari 
b. Soal-soal yang di berikan  
c. Suasana kelas  
d. Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD 
e. Penampilan guru 
f. Strategi belajar yang di latih oleh guru 

  

2 Bagaimana pendapatmu tentang komponen berikut? 
a. Topik fisika yang di pelajari 
b. Soal-Soal yang di berikan  
c. Suasana kelas 
d. Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD 
e. Penampilan guru 
f. Strategi belajar yang di latih guru 

Baru Tidak 
baru 

  Ya  tidak 
3 Apakah kamu berminat mengikuti kegiatan belajar 

mengajar berikut seperti yang telah kamu ikuti? 
  

  ya Tidak 
4. Bagaimana kamu berminat terhadap komponen 

berikut ini? 
a. Dapat  menemukan jawaban sendiri 
b. Materi belajar menjadi mudah di pahami  
c. Senang dengan cara guru mengajar  
d. Konsep yang di pelajari menjadi jelas 

  

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU DAN SISWA DALAM MODEL 
PEMBELAJARAN COOPERATIF  TIPESTAD (Student Team Achievement Division) 
 
Sekolah  : MAN INDRAPURI ACEH BESAR 
kelas/Semester : XI/ II 
Materi   : LISTRIK DINAMIS 
 
Petunjuk Pengisian 



 

 
 
 
 
 

Pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam kelompok, sampel dilakukan selama kegiatan 
berlangsung. Isilah lember pengamatan sesuai dengan prosedur berikut : 

1. Pengamatan melakukan pengamatan duduk di tempat yang memungkinkan untuk 
mengamati seluruh kegiatan siswa 

2. Setiap 80 detik pengamatan melakukan pengamatan aktivitas guru dan siswa yang 
dominan dan 30 detik berikutnya mengamat menuliskan kode kategori pengamatan 

3. Pengamatan ditunjukan untuk kelompok sampel yang dilakukan secara bergantian 
setiap periode waktu 2 menit 

4. Kode-kode kategori ditulis secara berurutan sesuai dengan kejadian pada garis dan 
kelompok yang tersedia 

5. Pengamatan terhadap guru dan siswa dilakukan bersama sejak dimulainya kegiatan 
pembelajaran. 

 
Kategori pengamatan 

Aktivitas Guru Aktivitas siswa 
A. Pendahuluan 

1. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran denagan materi 
listrik dinamis 

B. Kegiatan Inti 
2. Menyampaikan 

pembelajaran tentang listrik 
dinamis 

3. Guru mengaitkan 
sedikit dengan pengetahuan 
sebelumnya listrik  

4. guru 
menyampaikan pelajaran hari 
ini 

5. siswa di bagi 
dalam kelompok 

6. guru meminta 
masing-masing kelompok 
untuk melaukan eksperimen 
berdasarkan petunjuk LKS 

7. guru meminta 
masing- masing kelompok 
mendiskusikan hasil 
eksperimen 

8. guru memberikan 
umpan balik terhadap 
tanggapan masing-masing 
kelompok tentang eksperimen 

 
C kegiatan Penutup 

1. Guru bersama 
siswa membuat kesimpulan 

 

 
1. Mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru 
2. Siswa mempersiapkan diri dalam 

kelompok untuk melakukan 
eksperimen 

3. Siswa menerima dan mengambil 
alat- alat yang sudh tersedia. 

4. Siswa melakukan eksperimen 
5. Siswa dalam kelompok pada saat 

siswa melakukan eksperimen dan 
mengerjakan tugas-tugas sesuai 
dengan petunjuk yang ada pada 
LKS 

6. Masing-masing kelompok 
mendikusikan hasil eksperimennya 

7. Siswa mengerjakan kuis/ latihan 
8. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru 
9. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Guru 
          

          
          
          

 
Nama Siswa 
     

 



 

 
 
 
 
 

 
Nama Siswa 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM MENGELOLA 

PEMBELAJARAN KOOPERATIVE TIPE STAD 

 

Sekolah : MAN INDRAPURI ACEH BESAR 

Kelas/Semester : XI/II 

Materi  : Listrik Dinamis 

 

Petunjuk : 

Nama Siswa 
     

Nama Siswa 
     

Nama Siswa 

     

Pengamat 1 
Pengamat 2 



 

 
 
 
 
 

Daftar pengelolaan pembelajaran  berikut ini berdasarkan pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran cooperative tipe STAD yang dilakukan guru di kelas, berikut dengan menulis cek () 

pada kolom yang tersedia. 

 
No  Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

A   pendahuluan 
1. Menjelaskan tujuan pembelajaran materi 

listrik dinamis 

    

B   Kegiatan Inti 
1. Siswa di bagi dalam kelompok 
2. Guru meminta masing-masing kelompok untuk 

melakukan eksperimen berdasarkan petunjuk 
LKS 01 

3. Membimbing siswa melakukan eskperimen 
tentang arus listrik 

4. Guru merespon individual siswa dalam kelompok 
pada saat siswa melakukan eksperimen dan 
mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk 
yang ada pada LKS 01 

5. Guru mengecek pemahaman siswa tentang arus 
listrik 

6. Guru memberi umpan balik terhadap 
tanggapan masing-masing kelompok tentang 
eksperimen 

7. Menjelaskan materi sesuai dengan 
pembelajaran 

    

C   Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa merangkul materi 

pelajaran hari ini. 

    

Suasana Kelas  
1. Siswa antusias dan terkonsentrasi 
2. Guru antusias dan terkonsentrasi 
3. Pembelajaran terpusat pada siswa 
4. Hubungan siswa dengan siswa terkondisi 

dalam interaksi BM 
5. Hubungan siswa dengan guru terkondisi 

dalam interaksi BM 

    

3  Pengelolaan Waktu     

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


