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ABSTRAK
Rohani, Maria. 2015. Keefektifan Penggunaan Video Dalam Pembelajaran
Kooperatif Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Kelas VIII SMP Kanisius 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi,
Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing : Sukiswo Supeni Edi, M. Si.
Kata Kunci : Keefektifan, Numbered Heads Together, Video Pembelajaran,
Hasil Belajar.
Pembelajaran fisika merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan proses. Kenyataannya,
permasalahan yang terjadi, pembelajaran fisika masih berpusat pada guru dan
siswa kurang untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya.Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SMP Kanisius 1 Surakarta
dengan menggunakan video dalam pembelajaran kooperatif Numbered Heads
Together.Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII D dan E SMP
Kanisius 1 Surakarta. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes tulis,
lembar angket respon belajar dan lembar observasi aktifitas. Analisis data
menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, ketuntasan hasil belajar, uji
kesamaan dua varians, uji hipotesis, uji peningkatan skor rata-rata. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan, diambil simpulan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together efektif terhadap hasil
belajar fisika materi pokok bahasan gaya pada siswa kelas VIII SMP Kanisius 1
Surakarta yang ditunjukkan dengan uji ketuntasan belajar pada kelas VIII E (kelas
eksperimen) sebesar 75,87 dan uji peningkatan hasil belajar diperoleh hasil bahwa
kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Jika ditinjau dari
aspek afektif dan aspek psikomotorik diperoleh nilai rata-rata sebesar 76 dan 76
dimana nilai tersebut dalam kategori baik.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembelajaran fisika merupakan suatu proses belajar mengajar yang
bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan proses,
meningkatkan kreatifitas dan sikap ilmiah pada siswa. Dengan demikian siswa
dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap ilmiah mengenai gejala
alam atau fenomena alam, sehingga siswa dapat dituntun untuk aktif dalam
pembelajaran, bukan hanya sekedar menghafal teori dan rumus saja.
Namun dalam kenyataannya, permasalahan yang sering terjadi dalam
pembelajaran fisika yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher
centered) dan siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan
berpikirnya. Pembelajaran dalam fisika tidak hanya cukup dengan metode
ceramah karena guru hanya dapat memberikan materi secara teoritis saja, dan
siswa tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran bahkan siswa tidak dapat
mengaplikasikan materi secara langsung dalam bentuk pengamatan ataupun
eksperimen.
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Model ceramah adalah metode pengajaran yang konvensional, guru hanya
bercerita saja sesuai dengan yang ada di dalam buku (Harsono, 2009). Model
pembelajaran ceramah memiliki kekurangan dimana guru berbicara menjelaskan
konsep, prinsip, dan fakta, sedangkan siswa mendengarkan dan mencatat sehingga
siswa dirasa kurang aktif dalam ketelibatannya pada proses pembelajaran.Selain
itu hasil belajar untuk mata pelajaran fisika masih menunjukkan angka yang
relatif rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Rendahnya hasil
belajar fisika ini salah satunya disebabkan oleh model pembelajaran yang
cenderung tetap atau kurang bervariasi, sehingga siswa kurang tertarik dalam
mengikuti pelajaran, dan menganggap bahwa mata pelajaran fisika sulit dan
membosankan. Sejalan dengan pendapat Abu Ahmadi dan Supriyono (2004: 83)
bahwa tidak adanya minat siswa terhadap suatu pelajaran akan menimbulkan
kesulitan dalam belajar. Ini terlihat dari antusias mereka dalam mengikuti
pelajaran fisika yang kurang menarik.
Hal yang penting dalam proses pembelajaran adalah siswa bisa aktif dalam
proses belajar mengajar. Pada dewasa kini, sistem pengajarannya tidak lagi pada
guru yang aktif, namun siswa dijadikan objek dan subjek pendidikan. Untuk
menciptakan proses pembelajaran yang komunikasinya dua arah sekaligus,guru
dan siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran
dengan dasar pandangan konstruktivisme bisa menjadi solusinya. Pembelajaran
dengan dasar ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam model
pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif
Numbered Heads Together.
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Kefektifan

dalam

pembelajaran

harus

selalu

ditingkatkan

demi

meningkatkan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kefektifan
belajar, guru harus pandai dalam memilih model pembelajaran yang harus
digunakan. Menurut Suprijono (2013: 46), model pembelajaran ialah pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun
tutorial. Melalui model pembelajaran ini diharapkan guru dapat membantu peserta
didik dalam mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan
mengekspresikan ide. Model pembelajaran sangatlah banyak metode-metodenya.
Salah satu model pembelajaran yang sering digunakan adalah model pembelajaran
kooperatif. Menurut Suprijono (2013: 54) model pembelajaran kooperatif adalah
konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentukbentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Hal tersebut
sependapat dengan yang dikemukakan oleh Evans (2012) dalam cooperatif
learning yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi yang
diterima secara luas untuk meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan
perilaku kelas, dan mempromosikan penerimaan yang lebih besar dari
keanekaragaman.
Menurut Hamdani (2011: 30) pembelajaran kooperatif ini merupakan salah
satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Strategi yang
diterapkan dalam pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok kecil
dari sejumlah siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Setiap anggota
kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memecahkan
tugas kelompoknya.
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Ada beberapa variasi dalam pembelajaran kooperatif di antaranya adalah
Student Team Achievement Division (STAD), Group Investigation (GI), Jigsaw,
Bamboo Dancing, Numbered Heads Together (NHT), dan masih banyak variasi
yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran
kooperatif Numbered Heads Together (NHT).
Model Numbered Heads Together (NHT) merupakan cara belajar kooperatif
dimana kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, setiap siswa dalam setiap
kelompok mendapat nomor, jadi setiap siswa memiliki tugas berbeda. Model ini
memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan
mempertimbangkan jawaban yang paling tepat atas pertanyaan yang diberikan
guru. Selain itu, model ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat
kerja sama dalam kelompok dan setiap individu dituntut untuk memahami atas
apa yang telah didiskusikan.
Penerapan pembelajaran kooperatif Numbered Head Together (NHT) dalam
pelajaran fisika dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Dimana siswa diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan yang
ada dalam pikirannya, membentuk satu tim kerja untuk menyelesaikan tugas dari
guru. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang akan mengarahkan
siswa dalam menemukan pemecahan dari permasalahan yang dihadapi, guru tidak
lagi berperan dominan dalam kelas sehingga tugas guru menjadi lebih ringan
(Istiningrum, 2012).
Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi berjalan
sangat cepat, khususnya perkembangan teknologi di bidang pendidikan yang
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sangat berperan aktif dalam memberi kemudahan dalam proses belajar mengajar.
Tidak hanya siswa yang merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi
ini untuk memecahkan masalah belajar, tetapi gurupun merasakan dampak positif
dengan adanya kemajuan teknologi ini, sebagai media pembelajaran. AECT
(Association of Education and Communication Technology) dalam Hamdani
(2011: 73) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang
digunakan orang untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam rangka
memenuhi media belajar, seharusnya guru lebih kreatif mencarikan media
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Media pembelajaran yang
berkembang pada era saat ini bermacam-macam, salah satu media pembelajaran
dengan menggunakan video.
Menurut Ibrahim (2001: 12) sebagaimana dikutip oleh Sasmia (2013)
pengertian video adalah penayangan ide atau gagasan pada layar televisi. Sesuai
asal kata “video” dalam bahasa latin yang artinya saya melihat. Supriatna (2009:
4) sebagaimana dikutip oleh Sasmia (2013) menyatakan pula, bahwa penggunaan
media video dalam pembelajaran dapat membantu memberikan pengalaman yang
bermakna bagi siswa.Video dapat menarik minat, perhatian siswa, memperjelas
sajian ide dan mengilustrasikan sehingga anak tidak cepat lupa. Siswa akan
merespon dari apa yang mereka lihat dan dengar, sehingga pesan dari isi materi
yang terdapat dalam video akan diserap oleh siswa.
Adanya penggunaan video sebagai media pembelajaran akan mempermudah
guru dalam menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT)
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ini. Sehingga diharapkan hasil belajar siswa di SMP Kanisius 1 Surakarta akan
meningkat.
Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,
penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul.
“Keefektifan Penggunaan Video Dalam Pembelajaran Kooperatif Numbered
Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP
Kanisius 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015”

1.2

Rumusan Masalah
Penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini:

Apakah dengan penggunaan video dalam pembelajaran kooperatif Numbered
Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP
Kanisius 1 Surakarta ?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar

siswa SMP Kanisius 1 Surakarta dengan menggunakan video dalam pembelajaran
kooperatif Numbered Heads Together (NHT).

1.4 Pembatasan Masalah
Sehubungan

dengan

masalah-masalah

di

atas,

agar

permasalahan

tidakberkembang lebih jauh, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini
dibatasisebagai berikut.
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1.

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran
kooperatif tipe numbered heads together (NHT) pada kelas eksperimen dan
metode konvensional pada kelas kontrol.

2.

Hasil belajar fisika siswa dibatasi pada hasil belajar siswa setelah dilakukan
eksperimen untuk materi gaya.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain
1.

Bagi siswa, didapatkan cara belajar fisika yang lebih efektif, menarik, dan
menyenangkan serta mudah untuk menangkap materi.

2.

Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk melakukan
proses pembelajaran yang efektif.

3.

Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk
mengetahui model pembelajaran yang efektif dan dapat meningkatkan hasil
belajar.

4.

Bagi pembaca, dapat menambah wawasan tentang meningkatkan hasil belajar
siswa dengan menggunakan video dalam pembelajaran kooperatif Numbered
Heads Together (NHT).

1.6 Penegasan Istilah
Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta untuk
mewujudkan kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan
rencana penelitian ini, maka perlu ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut.
1.6.1 Kefektifan
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Keefektifan adalah berasal dari kata “efektif” yang berarti tepat guna,
berhasil atau ada efeknya, pengaruhnya, akibatnya, dan kesannya. Sedangkan arti
keefektifan sendiri adalah keadaan berpengaruh atau sebuah keberhasilan dalam
suatu tindakan atau usaha.
1.6.2 Video
Menurut Kuswadi (1996) sebagaimana dikutip oleh Nurfathiyah (2011)
video merupakan salah satu media masa jenis elektronik yang berfungsi untuk
menyampaikan informasi kepada audiens sasaran agar terjadi perubahan
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Gozali (1986) sebagaimana diutarakan oleh
Nurfathiyah (2011) mengatakan bahwa video berfungsi untuk merekam informasi
gambar dan suara dari sumber-sumber sinyal video kedalam pulsa-pulsa pita
magnetik berlapis oksida kemudian informasi yang telah direkam dikonversi
kembali kedalam bentuk gambar nyata pada layar monitor.
1.6.3 Teori Konstruktivisme
Konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai
kontekstual (Hamdani, 2011). Konstruktivisme beraksentuasi belajar sebagai
proses operatif, bukan figuratif. Belajar operatif adalah belajar memperoleh dan
menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada
bermacam-macam situasi. Belajar operatif lebih menekankan pada pengetahuan
struktural (pengetahuan tentang “mengapa”), pengetahuan deklaratif (pengetahuan
tentang “apa”), dan pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang “bagaimana”).
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Sedangkan belajar figuratif adalah belajar memperoleh pengetahuan dan
penambahan pengetahuan (Suprijono, 2013).
1.6.4 Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Suprijono (2013: 54) pembelajaran kooperatif adalah konsep
yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk
yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Guru sangat mengambil
peran penting dalam pembelajaran kooperatif ini, dimana guru menetapkan tugas
dan pertanyaan serta menyediakan bahan dan informasi yang dirancang untuk
membantu peserta didik menyelesaikan masalah tersebut.
1.6.5 Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together (NHT)
Pada dasarnya, NHT merupakan varian dari diskusi kelompok. Menurut
Trianto sebagaimana dikutip dalam Asyrofi (2013) pembelajaran Numbered
Heads Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa
dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Pembelajaran kooperatif
NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran yang menekankan pada struktur
khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki
tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.
1.6.6 Hasil Belajar
Menurut Suprijono (2013: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
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Menurut Bloom (Suprijono 2013: 6), hasil belajar mencakup kemampuan
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowlegde
(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas,
contoh),

application

(menerapkan),

analysis

(menguraikan,

menetukan

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan
baru), dan evaluation (menilai).

1.7

Sistematika Skripsi
Dalam skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian

awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian awal skripsi
terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan pembimbing,
pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata
pengantar, daftar isi, daftar tabel,daftar lampiran. Bagian isi skripsi terdiri dari
lima bab yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 berupa metodologi
penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup.
Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan
skripsi. Bab 2 merupakan landasan teori. Pada bab ini diuraikan bagian-bagian
pustaka yang berisi teori-teori yang mendasari penelitian. Bab 3 merupakan
metodologi penelitian. Pada bab ini berisi metode-metode yang mendukung yang
digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian. Yang meliputi desain
penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, metode
pengumpulan data,dan metode analisis data penelitian. Bab 4 merupakan hasil
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penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang
diperoleh dari penelitian serta analisis data dan pembahasan yang disajikan dalam
rangka menjawab permasalahan penelitian. Bab 5 merupakan penutup yang berisi
simpulan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian.Bagian akhir skripsi
berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Hakekat Belajar
Gagne sebagaimana diutarakan oleh Suprijono (2013) belajar adalah
perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas.
Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan
seseorang secara alamiah.Slameto (Hamdani,2011) belajar adalah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Seperti yang telah diutarakan Hamalik (Hamdani,2011)
belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan,
kebiasaan, persepsi, kesenangan, atau minat, penyesuaian sosial, bermacammacam keterampilan lain, dan cita-cita. Dengan demikian, seseorang dikatakan
belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan
pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan.
Beberapa ciri-ciri belajar, seperti dikutip oleh Darsono (Hamdani,2011)
adalah sebagai berikut
a.

Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan.

b.

Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada
orang lain.
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c.

Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan.

d.

Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.
Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2013: 4) sebagai berikut

a.

Adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar
memiliki ciri-ciri :
1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang
disadari.
2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya.
3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup.
4. Positif atau berakumulasi.
5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan.
6. Permanen atau tetap.
7. Bertujuan dan terarah.
8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan.

b.

Belajar merupakan proses
Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.
Belajar adalah proses sistematik yang dinamis, konstruktif, dan organik.
Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen belajar.

c.

Belajar merupakan pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil
dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.
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2.2 Video
Menurut Ibrahim (2001: 12) sebagaimana dikutip oleh Sasmia (2013)
pengertian video adalah penayangan ide atau gagasan pada layar televisi. Sesuai
asal kata “video” dalam bahasa latin yang artinya saya melihat. Supriatna (2009:
4) sebagaimana dikutip oleh Sasmia (2013) menyatakan pula, bahwa penggunaan
media video dalam pembelajaran dapat membantu memberikan pengalaman yang
bermakna bagi siswa.Video dapat menarik minat, perhatian siswa, memperjelas
sajian ide dan mengilustrasikan sehingga anak tidak cepat lupa. Siswa akan
merespon dari apa yang mereka lihat dan dengar, sehingga pesan dari isi materi
yang terdapat dalam video akan diserap oleh siswa.
Menurut Kuswadi (1996) sebagaimana dikutip oleh Nurfathiyah (2011)
video merupakan salah satu media masa jenis elektronik yang berfungsi untuk
menyampaikan informasi kepada audiens sasaran agar terjadi perubahan
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Gozali (1986) sebagaimana dikutip oleh
Nurfathiyah (2011) menyatakan pula bahwa video berfungsi untuk merekam
informasi gambar dan suara dari sumber-sumber sinyal video kedalam pulsa-pulsa
pita magnetik berlapis oksida kemudian informasi yang telah direkam dikonversi
kembali kedalam bentuk gambar nyata pada layar monitor.
Sama seperti yang telah diutarakan oleh Hamdani (2011: 254) video
memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena, kejadian sehingga dapat
memperkaya pemaparan. Menurut Munadi (2013: 127), ada beberapa karakteristik
video diantaranya.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu
Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan.
Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat.
Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa.
Mengembangkan imajinasi peserta didik.
Memperjelas hal-hal abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik.
Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang.
Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, mampu
menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang
diharapkan dari siswa.
Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun
yang kurang pandai.
Menumbuhkan minat dan motivasi belajar.

Tetapi media video juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain.
a.

Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya

b.

Memerlukan tenaga listrik ( Hamdani 2011:188)
Pada umumnya siswa menganggap bahwa belajar menggunakan video lebih

mudah diserap dibandingkan melalui teks sehingga mereka kurang terdorong aktif
dalam berinteraksi dengan materi. Menurut Munadi (2013: 154) video bersifat
interaktif tutorial membimbing peserta didik untuk memahami sebuah materi
melalui visualisasi.

2.3 Teori Konstruktivisme
Konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai
kontekstual (Hamdani, 2011). Konstruktivisme beraksentuasi belajar sebagai
proses operatif, bukan figuratif. Belajar operatif adalah belajar memperoleh dan
menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada
bermacam-macam situasi. Belajar operatif lebih menekankan pada pengetahuan
struktural (pengetahuan tentang “mengapa”), pengetahuan deklaratif (pengetahuan
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tentang “apa”), dan pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang “bagaimana”).
Sedangkan belajar figuratif adalah belajar memperoleh pengetahuan dan
penambahan pengetahuan (Suprijono, 2013).Konstruktivisme menekankan pada
belajar autentik, bukan artifisial. Belajar autentik adalah proses interaksi
seseorang dengan objek yang dipelajari secara nyata. Belajar bukan sekadar
mempelajari teks-teks yang terpenting ialah bagaimana menghubungkan teks itu
dengan kondisi nyata.
Selain itu konstruktivisme juga memberikan kerangka pemikiran belajar
sebagai proses sosial atau belajar kolaboratif dan kooperatif. Pembelajaran
konstruktivisme juga menekankan lingkungan sosial dalam belajar dengan
menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kolaboratif dan kooperatif
akan dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual. Pembelajaran berbasis
konstruktivisme merupakan belajar artikulasi. Belajar artikulasi adalah proses
mengartikulasi ide, pikiran, dan solusi.

2.4 Model Pembelajaran
Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang disusun secara
sistematis yang digunakan dalam pembelajaran dari awal sampai akhir untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki.
Menurut Arends dalam Suprijono (2013: 46) model pembelajaran mengacu
pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan
pembelajaran,

tahap-tahap

dalam

pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

kegiatan

pembelajaran,

lingkungan
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Bertolak dari definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang disusun secara
sistematis dalam membentuk pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar,
dan

sebagai

pedoman

untuk

merancang

pembelajaran.Peserta didik dengan mudah

dan

merencanakan

aktivitas

mendapatkan informasi,

ide,

ketrampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide melalui model pembelajaran
yang telah dilakukan oleh guru.

2.5 Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Suprijono (2013: 54) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang
lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang
lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Guru sangat mengambil peran
penting dalam pembelajaran kooperatif ini, dimana guru menetapkan tugas dan
pertanyaan serta menyediakan bahan dan informasi yang dirancang untuk
membantu peserta didik menyelesaikan masalah tersebut.
Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberikan
kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat dalam proses berpikir dan
kegiatan belajar.Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011: 31)
adalah sebagai berikut.
a.

Setiap anggota memiliki peran

b.

Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa

c.

Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga
teman-teman sekelompoknya
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d.

Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal
kelompok

e.

Guru hanya berinterksi dengan kelompok saat diperlukan
Roger dan David Johnson (Suprijono: 2013) mengatakan bahwa ada lima

unsur dalam pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, agar pencapaian
hasil dapat maksimal antara lain.
a.

Saling ketergantungan positif
Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua
pertanggungjawaban

kelompok.

Pertama,

mempelajari

bahan

yang

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok
secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut.
b.

Tanggung jawab perseorangan
Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap
keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk
semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. Tanggung jawab
perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat
oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setalah mengikuti kelompok belajar
bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama.

c.

Interaksi promotif
Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif.
Ciri-ciri interaksi promotif adalah
a. Saling membantu secara efektif dan efisien
b. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan

19

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien
d. Saling mengingatkan
e. Saling

membantu

dalam

merumuskan

dan

mengembangkan

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap
masalah yang dihadapi
f. Saling percaya
g. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.
d.

Komunikasi antaranggota
Untuk mengoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan

peserta didik harus
a. Saling mengenal dan memercayai
b. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius
c. Saling menerima dan saling mendukung
d. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif
e.

Pemrosesan kelompok
Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan

kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Tujuan pemrosesan
kelompok adalah

meningkatkan

efektivitas

anggota dalam memberikan

konstribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah suatu pembelajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi

20

pelajaran. Kelompok kecil ini dibentuk secara heterogen artinya dalam kelompok
tersebut terdiri dari suku, ras, agama, dan kemampuan berpikir yang berbeda
untuk mencapai tujuan belajar yaitu kesuksesan dalam memahami materi
pelajaran secara individu maupun secara kelompok.

2.6 Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together (NHT)
Pada dasarnya, NHT merupakan varian dari diskusi kelompok. Menurut
Trianto sebagaimana dikutip oleh Asyrofi (2013) pembelajaran Numbered Heads
Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa
dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Selain itu Ibrahim
sebagaimana dikutip oleh Istiyati mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai
dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu (1) Hasil belajar akademik
struktural, bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas
akademik, (2) Pengakuan adanya keragaman, bertujuan agar siswa dapat
menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang (3)
Pengembangan

keterampilan

sosial,

bertujuan

untuk

mengembangkan

keterampilan sosial siswa.
Model Numbered Heads Together merupakan cara belajar kooperatif
dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap siswa dalam setiap
kelompok mendapatkan nomor, guru memberi tugas kepada setiap siswa
berdasarkan nomor, jadi siswa memiliki tugas yang berbeda. Model pembelajaran
kooperatif NHT ini bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling
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sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, serta
meningkatkan semangat kerja sama siswa (Huda: 2013). Menurut Slavin
(Huda:2013) metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk
memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok.
Menurut Huda (2013:203) langkah-langkah model pembelajaran NHT
adalah sebagai berikut
Langkah 1. Persiapan
Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dan pertanyaan
yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif NHT.
Langkah 2. Pembentukan kelompok
Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran
kooperatif NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang
beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa
dalam kelompok. Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang
ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan kemampuan
belajar.
Langkah 3. Diskusi masalah
Dalam kerja kelompok, guru memberikan pertanyaan kepada setiap siswa
sebagai bahan yang didiskusikan. Dalam kerja kelompok setiap siswa
berpikir bersama untuk menemukan jawaban yang dianggap paling benar
dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat
bervariasi, dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum.
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Langkah 4. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban
Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap
kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan
jawaban kepada siswa lain di kelas dengan mempresentasikan jawaban hasil
diskusi kelompok mereka.
Langkah 5. Memberi kesimpulan
Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan
yang berhubungan dengan materi yang disajikan.
Kelebihan model pembelajaran kooperatif NHT menurut Hamdani (2011:
90) antara lain
a.

Setiap siswa menjadi siap semua

b.

Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh

c.

Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

2.7

Hasil Belajar
Abdurrahman dalam Jihad (2012: 14) menyatakan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Menurut
Suprijono (2013: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,
pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Menurut Juliah
sebagaimana ditulis oleh Jihad (2012: 15) hasil belajar adalah segala sesuatu yang
menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya.
Secara garis besar, hasil belajar adalah hasil perubahan perilaku siswa secara
keseluruhan setelah melakukan proses belajar mengajar. Merujuk pemikiran
Gagne dalam Suprijono (2013: 5), hasil belajar berupa.
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1.
2.
3.
4.
5.

Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.
Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan
lambang.
Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri.
Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
jasmani.
Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut.
Menurut Hamalik dalam Jihad (2012: 15) Tujuan belajar adalah sejumlah

hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar,
yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru, yang
diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Bloom (Suprijono 2013: 6), hasil belajar
mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif
adalah

knowlegde

menjelaskan,
(menguraikan,

(pengetahuan,

meringkas,
menetukan

contoh),

ingatan),

comprehension

application

hubungan),

(pemahaman,

(menerapkan),

synthesis

analysis

(mengorganisasikan,

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai).
Seperti yang telah diutarakan Bloom, Hamdani (2011: 151) kawasan
kognitif terdiri atas enam tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda, yaitu
sebagai berikut.
a.

Tingkat pengetahuan (knowlegde). Siswa dituntut untuk mampu mengingat
informasi yang telah diterima sebelumnya.

b.

Tingkat pemahaman (comprehension). Kemampuan untuk menjelaskan
pengetahuan dan informasi yang tekah diketahui dengan kata-kata sendiri.
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c.

Tingkat penerapan (application). Kemampuan untuk menggunakan atau
menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi baru, serta
memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

d.

Tingkat

analisis

(analysis).

Kemampuan

untuk

mengidentifikasi,

memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu
fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan memeriksa
setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Siswa
diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara
membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur
yang telah dipelajari.
e.

Tingkat sintesis (synthesis). Kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan
menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga
terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.

f.

Tingkat evaluasi (evaluation). Siswa diharapkan mampu membuat penilaian
dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda
dengan menggunakan kriteria tertentu.
Domain afektif dibagi menjadi 5 tahap. Kelima tahap tersebut adalah

1.

2.

3.

4.

Receiving (sikap menerima)
Tahap ini mengenai kepekaan siswa terhadap fenomena dan perangsang
tertentu, yaitu menyangkut kesediaan siswa untuk menerima atau
memperhatikannya.
Responding (memberikan respons)
Siswa sudah memiliki motivasi yang cukup sehingga ia bukan saja mau
memperhatikan, tetapi sudah memberikan respon.
Valuing (nilai)
Pada tahap ini, siswa sudah menghayati nilai tertentu. Siswa sudah
berperilaku konsisten dan stabil dalam berbagai keadaan.
Organization (organisasi)
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5.

Dalam mempelajari nilai-nilai, siswa menemukan keadaan yang
mengandung lebih dari satu nilai. Karena itu siswa perlu mengorganisasikan
nilai itu menjadi suatu sistem sehingga memberikan pengarahan kepadanya.
Characterization (karakterisasi).
Nilai-nilai sudah mendapatkan tempat pada diri individu sehingga dalam
kenyataannya ia sudah dapat digolongkan sebagai orang yang memegang
nilai (Popham, 2005: 31).
Domain psikomotor menurut E.J. Simpon (Popham, 2005: 32) mencakup

1.

2.

3.

4.

5.

Persepsi.
Pada langkah pertama dalam melakukan kegiatan yang bersifat motoris
ialah menyadari objek, sifat, atau hubungan-hubungan melalui alat indra.
Set.
Set adalah kesiapan untuk melakukan suatu tindakan terhadap sesuatu
kejadian menurut cara tertentu. Ada tiga aspek set, yaitu aspek intelektual,
aspek fisis, dan aspek emosional.
Respon terbimbing.
Pada tahap ini yang lebih ditekankan ialah kemampuan-kemampuan yang
merupakan bagian dari keterampilan yang lebih kompleks. Respon
terbimbing ialah perbuatan individu yang dapat diamati, yan terjadi dengan
bimbingan individu lain.
Respon mekanistis.
Siswa sudah yakin akan kemampuannya dan sedikit banyak terampil
melakukan suatu perbuatan.
Respon kompleks.
Individu dapat melakukan perbuatan motoris yang boleh dianggap
kompleks, karena pola gerakan yang dituntut sudah kompleks.
Hasil belajar dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan ketiga domain

tersebut setelah menjalani proses belajar mengajar. Sudjana dan Ibrahim (Jihad,
2012: 20) mengutarakan bahwa setiap proses belajar mengajar keberhasilannya
diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, disamping diukur dari
segi prosesnya, artinya seberapa jauh tipe hasil belajar dimiliki siswa. Hasil
belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran yang berupa evaluasi, selain itu hasil
belajar dapat ditujukan kepada proses pembelajaran. Semakin aktif siswa dan
semakin baik proses pembelajaran, maka seharusnya hasil belajar akan semakin
tinggi pula.
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Menurut A.J. Romizowski (Jihad 2012:14) hasil belajar merupakan keluaran
(output) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem
tersebut berupa informasi-informasi sedangkan keluarannya adalah perubahan
perilaku. Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai
tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang
dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar.

2.8

Tinjauan tentang konsep gaya

2.8.1 Pengertian gaya
Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yangdikerahkan sebuah benda
terhadap benda lain (Pratiwi, 2008: 217 ). Sebagai contoh saat mendorong meja,
orang memberikan gaya terhadap meja tersebut. Gaya dapat menyebabkan sebuah
benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang
atauvolume, dan juga berubah arah (Karim, 2008: 158). Tetapi gaya tidak selalu
menyebabkan gerak. Pada saat seseorang mendorong mobil sekuat tenaga tetapi
mobil tersebut tetap tidak bergerak. Sebuah gaya disimbolkandengan huruf F
singkatan dari Force.Gaya dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas.
Satuan gaya dalam SI adalah kg.m/s2 atau Newton.
Gaya terdiri dari dua macam, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Disebut gaya
sentuh karena sebuah benda yang memberikan gaya harus menyentuh benda lain
yang dikenai gaya tersebut. Sebagai contoh, saat mendorong meja, seseorang
harus menyentuh meja itu untuk mengerahkan gaya kepada meja itu. Sedangkan
gaya tak sentuh adalah kebalikan dari gaya sentuh, yaitu tanpa harus melalui
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sentuhan. Gaya listrik dan gaya gravitasi adalah contoh dari gaya tak sentuh
(Pratiwi, 2008: 217).Adapun pengaruh gayapada benda, antara lain dapat
menggerakkan benda serta mengubah bentuk, kecepatan, dan arah gerak benda
(Karim, 2008: 160).
2.8.2 Vektor
Sebuah gaya memiliki arah dan besar, sehingga merupakan vektor. Vektor
adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sebuah vektor digambarkan
sebagai sebuah anak panah berarah yang mempunyai titik tangkap (titik pangkal)
sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Panjang anak panah menunjukkan
nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor itu bekerja. Sedangkan garis
yang melalui vektor tersebut dinamakan garis kerja.
Penulisan simbol sebuah vektor dengan menggunakan huruf tegak dicetak
tebal, misalnya vektor gaya F ditulis F. Selain itu dapat pula dinyatakan dengan
huruf miring dengan tanda panah diatasnya, misalnya vektor gaya ⃗ ditulis .
Besar sebuah vektor dinyatakan dengan huruf miring F. Selain itu dapat pula
ditulis dalam garis mutlak, yaitu garis tegak sejajar, pada kedua sisi notasi vektor,
misalnya besarnya vektor F = F = F . Oleh karena vektor tergantung pada besar
dan arah, maka vektor tersebut dapat dipindahkan titik tangkapnya asal besar dan
arahnya tetap (Sumarsono, 2009).
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2.8.3 Resultan Gaya
Gaya dapat dinyatakan dengan sebuah anak panah. Arah anak panah
tersebut merupakan arah dorongan atau tarikan, dan panjangnya digambarkan
sebanding dengan besar gaya. Dengan menggunakan anak panah dapat
menyatakan berapa besar hasil gabungan gaya-gaya dan kemana arahnya. Jika dua
gaya bekerja pada arah yang sama, maka kedua gaya itu dijumlahkan. Gaya
resultan atau gaya total sama dengan jumlah kedua gaya itu. Jika dua gaya
berlawanan arah, maka gaya total kedua gaya tersebut merupakan selisih kedua
gaya. Jika satu gaya lebih besar daripada gaya yang lain, benda akan bergerak ke
arah gaya yang lebih besar.

Gambar 2.1 Penjumlahan dari dua gaya yang searah

Gambar 2.2 Selisih dari dua gaya yang berlawanan arah
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2.8.4 Gaya setimbang dan gaya tak setimbang
Dalam kehidupan sehari-hari tentu pernah melihat pertandingan tarik
tambang. Kedua tim sama-sama mengerahkan gaya dengan arah berlawanan. Bila
kedua tim tidak bergerak, maka gaya yang dilakukan kedua tim pada tali tersebut
sama besar. Gaya-gaya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan yang bekerja
pada sebuah benda disebut gaya-gaya setimbang.Jadi,suatu benda dikatakan
setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan
nol (Karim, 2008: 164). Jika gaya total pada suatu benda menuju ke arah tertentu,
gaya tersebut disebut gaya-gaya tak setimbang. Gaya-gaya tak setimbang selalu
mengubah kecepatan sebuah benda (Pratiwi, 2008: 218).
2.8.5 Massa
Massa pada hukum Newton dikatakan sebagai ukuran inersia suatu benda.
Makin besar massa yang dimiliki oleh benda, maka makin sulit pula untuk
mengubah keadaan geraknya. Sebuah kereta api memiliki inersia yang lebih besar
dibandingkan sebuah mobil, dan lebih sulit untuk mempercepat kereta api atau
memperlambatnya. Dengan demikian, kereta api memiliki massa yang lebih besar.
Dalam satuan SI, satuan massa adalah kilogram (kg). Istilah massa dengan
berat sering disamakan, padahal istilah ini berbeda. Massa adalah sifat dari benda
itu sendiri (yaitu ukuran inersia benda tersebut, atau jumlah zatnya). Sedangkan
berat adalah gaya, gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda. Dengan
demikian berat benda dipengaruhi oleh gravitasi dimana benda tersebut berada.
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Sebagai contoh, misalkan kita membawa suatu benda ke Bulan, maka berat benda
tersebut akan berbeda dengan berat benda saat diukur di Bumi.
2.8.6 Hukum pertama Newton
Pada pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa benda yang bergerak
cenderung berhenti jika tidak didorong ataupun ditarik. Hukum pertama Newton
tentang gerak menyatakanbahwa "suatu benda akan tetap diam atau
tetapbergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu
sama dengan nol" (Karim, 2008: 166).Kecenderungan sebuah benda untuk
mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus disebut
kelembaman. Dengan demikian, hukum pertama Newton sering disebut hukum
kelembaman.
2.8.7 Gesekan statis dan gesekan kinetis
Seseorang mendorong kotak besar yang diam di atas lantai dengan gaya
horizontal yang kecil, mungkin saja kotak tersebut tidak bergerak sama sekali.
Alasannya karena terdapat gaya gesekan antara permukaan kotak besar dengan
lantai. Gaya gesekan ini besarnya sama dengan gaya yang dikerahkan, sehingga
membentuk gaya-gaya setimbang dan benda diam (Pratiwi, 2008: 225).Gaya ini
disebut gaya gesekan statis fs. Gaya ini berlawanan arah dengan gaya luar yang
dikerjakan. Gaya gesekan statik maksimum fs maks sebanding dengan gaya normal
antara permukaan-permukaan atau dapat dituliskan fs

maks

= µsFn. Dengan µs

dinamakan koefisien gesekan statis. Koefisien statik ini bergantung pada sifat
permukaan kotak dan lantai.
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Jika seseorang mendorong cukup kuat, kotak akan meluncur di atas lantai.
Jika kotak meluncur, ikatan molekuler secara terus-menerus dibentuk dan
dipecah, dan potongan-potongan kecil permukaan berpecahan. Hasilnya adalah
sebuah gaya gesekan kinetik fk yang melawan gerakan. Gaya gesekan kinetik
berlawanan dengan arah gerakan. Koefisien gesekan kinetik µk didefinisikan
sebagai perbandingan besarnya gaya gesekan kinetik fk dan gaya normal Fn, maka
dapat dituliskan fk = µkFn.
2.8.8 Hukum Kedua Newton
Pada hukum kedua Newton ini akan dibahas tentang bagaimana jika sebuah
gaya total diberikan pada suatu benda. Suatu gaya total yang diberikan pada
sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah. Atau, jika gaya total itu
mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak, gaya tersebut akan memperkecil
laju benda tersebut. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total
yang diberikan. Tetapi percepatan juga bergantung pada massa benda. Makin
besar massa maka makin kecil percepatannya walau gayanya sama.
Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut percepatan sebuah benda
berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik
dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja
padanya. Hubungan ini dikenal sebagai hukum kedua Newton. Bentuk
persamaannya dapat dituliskan
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dimana a = percepatan (m/s2), F = gaya total (kg.m/s2), dan m = massa (kg)
(Pratiwi, 2008: 229).
2.8.9 Percepatan oleh gravitasi
Benda yang dijatuhkan di dekat permukaan Bumi akan jatuh dengan
percepatan yang sama (g). Gaya yang menyebabkan percepatan ini disebut gaya
gravitasi. Dengan menerapkan hukum kedua Newton untuk gaya gravitasi,
percepatan a diganti dengan percepatan ke bawah yang disebabkan oleh gravitasi
g. Dengan demikian, gaya gravitasi pada sebuah benda FG yang besarnya biasa
disebut berat, dapat ditulis sebagai berikut
FG = m g
Dengan menggunakan a = g dan menulis w untuk gaya gravitasi, didapatkan
w=mg
Arah gaya ini ke bawah menuju pusat Bumi. Dalam satuan SI, g = 9,80
m/s2. Jadi jika benda memiliki massa 1 kg, maka berat benda tersebut 1 kg x 9,8
m/s2 = 9,8 kg.m/s2 = 9,8 N.
2.8.10 Hambatan Udara
Semua benda yang ada didalam bumi dipengaruhi oleh hambatan udara.
Hambatan udara adalah gaya yang diberikan udara kepada suatu benda bergerak.
Gaya ini berlawanan dengan gerak benda tersebut (Pratiwi, 2008: 233).Sebagai
contoh, saat parasut penerjun payung terbuka gaya hambat lebih besar dari gaya
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gravitasi dan si penerjun bebas mempunyai percepatan ke atas ketika jatuh bebas,
artinya kelajuan ke bawah pada penerjun bebas berkurang. Hambatan udara
bergantung pada kelajuan, ukuran, bentuk, dan kerapatan benda.
2.8.11 Hukum Ketiga Newton
Saat memukul paku menggunakan martil, gaya diberikan pada paku diberikan
oleh martil. Dengan arti lain, martil memberikan gaya pada paku, kemudian paku
memberikan gaya balik kepada martil. Hukum ketiga Newton tentang gerak
menyatakan hubungan gaya aksi-reaksi tersebut, seperti ini: Apabila suatubenda
mengerahkan gaya pada benda kedua, benda kedua tersebut mengerahkan gaya
pada benda pertama sama besar dan berlawanan arahnya (Pratiwi, 2008: 235).
Dengan kata lain hukum ini dinyatakan, untuk setiap aksi ada reaksi yang
besarnya sama dan berlawanan arah. Dengan demikian hukum ketiga Newton ini
disebut juga dengan hukum aksi-reaksi.Secara matematis Hukum III Newton
dapat ditulissebagai berikut.
Gaya aksi

= – Gaya reaksi

Faksi

= – Freaksi

(Karim, 2008: 170)

Contoh dari hukum ketiga Newton antara lain saat mendorong tembok, pada saat
seseorang bermain skateboard dan melompat ke depan dari skateboard ternyata
skateboard bergerak ke belakang.
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2.9 Kerangka Berpikir
Salah satu hal yang dapat dilakukan agar anak senang belajar fisika adalah
dengan mengubah pola pikir anak bahwa fisika itu menyenangkan, menarik, dan
menantang. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran dan media
pembelajaran yang tepat agar suasana pembelajaran menarik dan menyenangkan.
Disini peneliti mencoba melakukan eksperimen terhadap model pembelajaran,
yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe

video.Penggunaan

video

sebagai

media

NHT dengan menggunakan

pembelajaran

digunakan

untuk

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar suasana belajar fisika lebih
menarik dan menyenangkan.
Video yang akan digunakan dijadikan salah satu sumber belajar SMP
Kanisius 1 Surakarta, guna meningkatkan hasil belajar para siswa, dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together.
Pembelajaran dengan metode NHT harus menyertakan keempat tahap
pembelajaran yang ada di dalamnya. Dengan mneggunakan model pembelajaran
kooperatif Numbered Heads Together dan menggunakan video diharapkan
pembelajaran akan lebih efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB 3
METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
perencanaan dalam penelitian yang akan dilakukan.Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan desain classical
experimental. Dalam penelitian ini sampel dikelompokkan menjadi dua, yaitu
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut ini uraian lengkap mengenai
perencanaan yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan.

3.1 Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMP Kanisius 1 Surakarta semester
ganjil tahun ajaran 2014/2015, khususnya pada siswa kelas VIII, yakni VIII D
sebagai kelas kontrol dan kelas VIII E sebagai kelas eksperimen. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Pengambilan
sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan status yang ada dalam
populasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di SMP Kanisius 1 Surakarta yang terletak di
jalan Sugiyopranoto no.7 Surakarta 57111 Telepon 0271-637838 Kelurahan
Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Waktu pelaksanaan
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penelitian adalah semester ganjil tahun pembelajaran 2014/2015, tepatnya pada
tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014.

3.3 Variabel Penelitian
Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati.
Sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan maka variabel dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
3.4.1 Variabel bebas (independent variabel)
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau
berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas
adalah model pembelajaran NHT dengan menggunakan video.
3.4.2 Variabel terikat
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
terikat adalah hasil belajar siswa dengan model pembelajaran NHT menggunakan
video.
Variabel Bebas
model pembelajaran NHT dengan
menggunakan video
Variabel
Variabel Terikat
hasil belajar siswa dengan model
pembelajaran NHT menggunakan video

Gambar 3.1 Variabel Penelitian
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3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes
tertulis, lembar angket respon belajar dan lembar observasi aktifitas. Metode tes
tulis yang berupa pre-test dan post-test yang bertujuan untuk mengukur
kemampuan awal pembelajaran dan keadaan akhir dari kedua kelas tersebut.
Metode lembar angket respon belajar digunakan untuk mengetahui respon siswa
mengenai model pembelajaran kooperatif NHT. Dan metode lembar observasi
digunakan untuk mengukur hasil belajar aspek afektif siswa.

Test Tertulis
Metode Pengumpulan
Data

Angket Respon Belajar
Observasi Aktifitas

Gambar 3.2 Metode Pengumpulan Data Penelitian

3.5

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes tulis, lembar angket

respon belajar dan lembar observasi aktifitas. Dalam dunia evaluasi pendidikan,
yang dimaksud dengan tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk
mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan
yang sudah ditentukan.
Menurut Arikunto ( 2009: 57) sebuah tes yang dapat dikatakan baik
sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki validitas
dan reliabilitas. Soal tes tulis dalam penelitian ini terlebih dahulu diujikan kepada
siswa di sekolah uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda
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dan indeks kesukarannya. Apabila setelah dianalisis soal layak digunakan, maka
soal tersebut dapat digunakan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tes tulis
ini terdiri dari tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test), dimana tes awal
bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa dengan soal tes yang sama
tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran, sedangkan tes
akhir bertujuan untuk melihat keadaan akhir atau hasil akhir dari kedua kelas yaitu
kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan soal tes yang sama tingkat validitas,
reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran.
Seperti yang telah dikatakan Walgito (2005: 75) Kuesioner atau sering
disebut angket merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang
harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang ingin diselidiki, yang juga disebut
responden. Angket bertujuan untuk memperoleh data mengenai latar belakang
peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan
proses belajar mereka (Sudijono: 2006). Tujuan digunakannya angket dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui respon siswa mengenai model
pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together.
Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan
(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis

terhadap

fenomena-fenomena

yang sedang dijadikan

sasaran

pengamatan. Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara
sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera atas kejadiankejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi (Walgito:
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2005). Dalam penelitian ini metode lembar observasi yaitu untuk mengukur hasil
belajar dari aspek afektif siswa.

3.6 Analisis Data
3.6.1Analisis Instrumen Sebelum Penelitian
Sebelum alat evaluasi digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu
supaya dapat diketahui apakah alat evaluasi tersebut dapat digunakan.
Berdasarkan hasil tes uji coba kemudian dihitung validitas butir soal, reabilitas
soal, tingkat kesukaran, dan daya pembeda.
3.6.1.1 Analisis Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahilan sesuatu instrumen (Arikunto: 2010). Suatu instrumen yang valid
mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang tidak valid berarti
mempunyai validitas yang rendah.
Menurut Ruseffendi (Jihad: 2012) rumus yang digunakan adalah sebagai
berikut.

∑
√* ∑

(∑ )(∑ )
(∑

)+* ∑

(∑ ) +

Keterangan
rxy= koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N= banyaknya peserta tes
X= nilai hasil uji coba
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Y= nilai rata-rata harian
Interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy digunakan kriteria berikut ini.
0,80<rxy≤1,00

: sangat tinggi

0,60<rxy≤0,80

: tinggi

0,40<rxy≤0,60

: cukup

0,20<rxy≤0,40

: rendah

rxy≤0,20

: sangat rendah

3.6.1.2 Analisis Reliabilitas
Reliabilitas ialah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto:
2010). Reliabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa setiap alat
ukur harus dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat dan tetap. Jadi
setiap alat ukur tersebut harus konsisten, artinya soal yang dibuat harus dapat
memberikan hasil ukur yang sama meskipun dari situasi yang berbeda. Rumus
yang digunakan untuk mencari reliabilitas adalah sebagai berikut.
.

/.

∑

/

(Jihad: 2012)

Dengan.
r11= Reliabilitas instrumen
k

= Banyaknya butir soal

p

= proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q

= proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
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∑pq= jumlah pq
S2= varians skor total
Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment
dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r11> r tabel product moment maka item
soal yang diuji bersifat reliabel.
3.6.1.3 Analisis Taraf Kesukaran
Taraf kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya
suatu soal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

Dengan.
P = Indeks kesukaran
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal tersebut dengan benar
JS = Jumlah seluruh peserta

(Arikunto: 2002)

Indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut.
Soal dengan

adalah soal sukar

Soal dengan

adalah soal sedang

Soal dengan

adalah soal mudah

3.6.1.4 Analisis Daya Pembeda Soal
Kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang
berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah disebut
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daya pembeda soal (Arikunto: 2009). Rumus yang digunakan untuk daya
pembeda soal adalah sebagai berikut.
D
Dimana.
D

= Daya pembeda

BA

= Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan
benar

BB

= Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan
benar

JA

= Banyaknya peserta kelompok atas

JB

= Banyaknya peserta kelompok bawah

Mengacu pada pendapat Ruseffendi (Jihad: 2012) daya pembeda diklasifikasikan
sebagai berikut.
Soal dengan DP = 0,00

soal sangat jelek

Soal dengan

soal jelek

Soal dengan

soal cukup

Soal dengan

soal baik

Soal dengan

soal sangat baik

3.6.2 Analisis Instrumen Angket
Tahapan analisis instrumen angket adalah sebagai berikut.
3.6.2.1 Validitas Angket
Pada penelitian ini rumus yang digunakan untuk angket adalah rumus
korelasi product moment, yaitu

44

∑
√* ∑

(∑ )(∑ )
(∑

)+* ∑

(∑ ) +

Keterangan
rxy

= koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N

= banyaknya peserta tes

X

= nilai hasil uji coba

Y

= nilai rata-rata harian

Interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy digunakan kriteria berikut ini.
0,80<rxy≤1,00

: sangat tinggi

0,60<rxy≤0,80

: tinggi

0,40<rxy≤0,60

: cukup

0,20<rxy≤0,40

: rendah

rxy≤0,20

: sangat rendah

(Jihad 2012: 180)

3.6.2.2 Reliabilitas Angket
.

/(

∑ 2b
2
1

)

(Arikunto: 2009)

Dengan
= Reliabilitas instrumen
∑

= Jumlah varians skor tiap-tiap item
= Varians total

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf
signifikansi 5%. Jika harga r11 > r tabel product moment maka item soal yang
diuji bersifat reliabel.
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3.7 Metode Analisis Data Penelitian
3.7.1 Metode Analisis Tahap Awal
Analisis awal dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan, hal ini
dilaksanakan untuk mengetahui kedua sampel mempunyai kondisi awal yang
sama. Pada analisis awal ini dilaksanakan uji sebagai berikut.
3.7.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan untuk menyatakan apakah sampel berasal
dari data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas ini juga digunakan
untuk menentukan uji statistik selanjutnya. Statistika yang digunakan dalam uji
normalitas adalah uji chi-kuadrat yaitu sebagai berikut.

(

∑

)

Dengan
= Chi-kuadrat
= Frekuensi Pengamatan
= Frekuensi yang diharapkan
= Banyaknya kelas interval
Kriteria pengujian jika

2
hitung

≤

2
tabel

dengan derajat kebebasan dk = k-3

dengan taraf signifikan 5% maka akan terdistribusi normal (Sudjana: 2002).
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3.7.1.2 Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi yang ada
bersifat homogen.
Hipotesis yang diajukan adalah:
H0 =

1

2

=

2

2

=

3

2

= .... =

8

2

H1 = paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku
Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut.
1.

Menghitung S2 dari masing-masing kelas.

2.

Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus.
(

)
(

3.

Menghitung harga satuan B dengan rumus.
(

4.

)

) (

Menghitung nilai statis chi kuadrat (
(

),

)

) dengan rumus.
(

)

-

Kriteria pengujiannya adalah dengan taraf signifikan 5%. Jika

hitung<

(1-α)(k-1)

dengan dk = k-1 dan kadalah junlah kelas,maka masing-masing kelas dalam
populasi mempunyai varians yang sama atau homogen (Sudjana: 2006).
3.7.2 Metode Analisis Tahap Akhir
Setelah dilakukan analisi rencana penelitian maka langkah selanjutnya
adalah melaksanakan penelitian kemudian hasil penelitian dianalisis. Adapun
analisis akhir penelitian adalah sebagai berikut.
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3.7.2.1 Ketuntasan Hasil Belajar Individu
Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut.
( )

3.7.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians
Uji kesamaan dua varians ini dilakukan pada data akhir penelitian untuk
hasil belajar menggunakan rata-rata nilai posttest. Hasil pengujian ini digunakan
untuk mengetahui apakah data kedua kelompok mempunyai varians yang sama
atau tidak. Kemudian selanjutnya digunakan untuk menentukan statistika uji-t (ttest) yang digunakan dalam uji hipotesis. Uji kesamaan dua varians menggunakan
rumus:
(Sugiyono: 2005)
Hasil perhitungan nilai Fhitung dikonsultasikan dengan F pada tabel dengan
taraf signifikasi α = 5%. Yang diuji adalah antara lain
Ho :

: varians kedua kelompok sama

Ha :

: varians kedua kelompok berbeda
Dengan kriteria pengujian Ho diterima jika

(

)(

)(

).

Dengan derajat kebebasan untuk pembilang (na-1) dan untuk penyebut (nc-1).
Dalam penelitian ini diambil taraf signifikansi α = 5%.
3.7.2.3 Uji Hipotesis
Perhitungan uji hipotesis dilakukan dengan mempersyaratkan data yang
akan diuji berdistribusi normal. Uji ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar
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antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji yang dilakukan adalah uji
t dua pihak (uji pihak kanan dan kiri),dengan pengujian
H0 :

: tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol
H1 :

: ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

Rumus uji-t yang digunakan memenuhi ketentuan.
a.

Jika varians kedua sampel sama maka rumus uji-t yang digunakan sebagai
berikut.

√
Dimana
(
√

)

(

)

Dengan kriteria pengujian Ho ditolak apabila

(

)(

)

.

Dengan derajat kebebasan untuk pembilang (na-1) dan untuk penyebut (nc-1).
Dalam penelitian ini taraf signifikansi α = 5%.
b.

Jika varians kedua sampel berbeda, maka rumus uji-t yang dapat digunakan
adalah sebagai berikut

√
3.7.2.4 Uji Peningkatan Skor Rata-Rata
Peningkatan skor rata-rata dihitung menggunakan rumus gain rata-rata
ternormalisasi, yaitu perbandingan gain rata-rata aktual dengan gain rata-rata
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maksimum. Peningkatan hasil belajar dihitung menggunakan nilai pretest dan
posttest. Untuk mengetahui gain rata-rata aktual adalah selisih skor rata-rata
posttest terhadap skor rata-rata pretest. Rumus gain yang digunakan adalah
sebagai berikut.
〈 〉

〈

〉

〈
〈

〉
〉

Simbol Spost dan Spre masing-masing menyatakan skor rata-rata pretest dan
post-test setiap individu. Besarnya faktor g dikategorikan sebagai berikut.
g ≥ 0,7

: tinggi

0,3 < g < 0,7

: sedang

g ≤ 0,3

: rendah

3.7.2.5 Analisis Data Lembar Angket
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keminatan siswa terhadap model
pembelajaran kooperatif NHT menggunakan video dengan mengoptimalkan
kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Angket dapat dihitung dengan
menggunakan skala Linkert, yaitu siswa disarankan untuk menjawab pertanyaan
dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), .... Masing-masing jawaban
dikaitkan dengan angka atau nilai, misalnya SS = , S= ,Analisis angket ini dapat
dihitung dengan menggunakan rumus.
( )
Dimana
A = proporsi siswa yang memilih
B = jumlah siswa (responden)
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Kriteria.
< 60%

= minat siswa kurang

60% - 75% = minat siswa sedang
>75%

= minat siswa tinggi

(Arikunto: 2009)

3.7.2.6 Analisis Data Lembar Observasi
Data dari lembar observasi dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif dengan rumusan sebagai berikut.

Hasil analisis deskriptif presentase diinterpretasikan dengan kriteria
presentase sebagai berikut.
25,00 ≤ skor ≤ 42,75

= tidak baik

42,75 ˂ skor ≤ 62,50

= cukup baik

62,50 ˂ skor ≤ 81,25

= baik

81,25 ˂ skor ≤ 100

= sangat baik

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat
meningkatkan hasil belajar fisika materi pokok bahasan gaya pada siswa kelas VIII SMP
Kanisius 1 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji ketuntasan belajar pada kelas
VIII E (kelas eksperimen) sebesar 75,87. Sedangkan uji peningkatan hasil belajar pada
kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Sedangkan jika ditinjau
dari aspek afektif dan aspek psikomotorik diperoleh nilai rata-rata siswa sebesar 76 dan
76 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori baik.

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah :
1. Bagi guru di sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk
menentukan

strategi

pembelajaran

yang efektif

dan

menyenangkan

untuk

meningkatkan minat siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar, sehingga hasil
belajar siswa dapat meningkat pula.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di sekolah bisa melakukan penelitian
dengan tipe penelitian yang sama dengan penelitian ini namun dalam materi pelajaran
atau jenjang pendidikan yang berbeda sehingga pada akhirnya nanti bisa dilakukan
koreksi mengenai pembelajaran tentang materi yang diteliti.
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Lampiran 1
KISI-KISI SOAL

Aspek
No

Indikator

JumlahSoal
C1 C2 C3 C4 C5 C6

1

Dapatmenjelaskan pengertian

1

gaya secara sederhana.

3

2

2

4

4

8

4

12

4

Dapat menyebutkan macam5

6

9

10

13

14

7

macam gaya.
3

Dapatmenjelaskan resultan
11

dari suatu gaya.
4

Dapatmenjelaskan pengertian
15

16

4

19

20

5

Hukum 1 Newton.
5

Dapatmenjelaskanpengertian

18
17

Hukum 2 Newton.
6

21

Dapatmenjelaskan pengertian

22

Hukum 3 Newton.

23

JumlahSoal

6

5

4

2

24

25

4

4

4

25
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Lampiran 2
SOAL FISIKA MATERI GAYA
Waktu : 35 menit

Nama

:

Kelas

:

Tujuan:
Diharapkan siswa mampu:
1. Menjelaskan pengertian gaya secara sederhana.
2. Menyebutkan macam-macam gaya.
3. Menjelaskan resultan dari suatu gaya.
4. Menjelaskan pengertian Hukum I Newton.
5. Menjelaskan pengertian Hukum 2 Newton.
6. Menjelaskan pengertian Hukum 3 Newton.
Indikator:
1. Siswa dapat menjelaskan konsep gaya secara sederhana.
2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam gaya.
3. Siswa dapat menjelaskan resultan dari suatu gaya dan menghitung resultan dari
gaya-gaya tersebut.
4. Siswa dapat menjelaskan pengertian Hukum 1 Newton.
5. Siswa dapat menjelaskan pengertian Hukum 2 Newton.
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6. Siswa dapat menjelaskan pengertian Hukum 3 Newton.
PetunjukMengerjakan:
1. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang tersedia
2. Bacalah dan pahami soal dengan cermat dan teliti
3. Disediakan 25 butir pertanyaan, berilah tanda silang untuk jawaban yang anda
anggap benar
Soal:
1. Gaya adalah ....
A. Suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda ke benda
lainnya.
B. Sesuatu yang melawan gerakan antara dua permukaan yang saling
bersentuhan.
C. Sesuatu yang melawan gerak suatu benda yang jatuh di dekat
permukaan bumi.
D. Berhubungan dengan benda-benda yang ada di alam.
2. 1 Newton sama dengan .....
A. 1 kg. m/s2

C. 1 kg. m/s

B. 1 kg.m2/s2

D. 1 kg.m.s

3. Satuan gaya dalam SI adalah …..
A. Newton

C. kg. m/s

B. Joule

D. Pascal
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4. Jika gaya bekerja pada sebuah benda, maka dapat mengakibatkan hal-hal
berikut ini, kecuali ....
A. Perubahan bentuk

C. Perubahan arah gerak

B. Perubahan kelajuan

D. Perubahan massa

5. Berikut ini yang termasuk gaya adalah ....
A. Kelembaman

C. Percepatan

B. Gesekan

D. Kecepatan

6. Salah satu contoh gaya tak sentuh adalah ....
A. Gaya gesekan

C. Gaya gravitasi

B. Gaya menarik meja

D. Gaya mendorong lemari

7. Sebuah benda bergerak diatas lantai. Kecepatan benda tersebut semakin
lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan gerak
benda tersebut semakin melambat adalah ....
A. Gaya dorong

C. Gaya tarik

B. Gaya gesekan

D. Gaya berat

8. Berikut ini yang merupakan keuntungan dari gaya gesekan adalah ....
A. Pengereman untuk memperlambat gerak sepeda
B. Gesekan pada bagian dalam mesin
C. Gesekan air pada kapal laut yang sedang bergerak
D. Gesekan angin pada mobil yang sedang bergerak
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9. Resultan keempat gaya pada gambar dibawah ini adalah ....

9N

6N

4N

12 N

A. 1 N ke kiri

C. 2 N ke kiri

B. 1 N ke kanan

D. 2 N ke kanan

10. Tiga gaya masing-masing F1= 20 N arah ke kanan, F2 = 10 N arah ke
kanan, dan F3 = 30 N arah ke kiri. Ketiga gaya tersebut bekerja pada
sebuah benda. Kemna benda tersebut bergerak dan berapa besar
resultannya ?
A. Ke kanan dengan R = 60 N

C. Ke kiri dengan R= 0

B. Ke kanan dengan R = 0

D. Diam dengan R = 0

11. Amir, Budi, Charli, dan Doni sedang bermain tarik tambang. Jika Amir
dan Budi menarik kesebelah kiri dengan gaya masing-masing 100 N dan
175 N, sementara Charli dan Doni disebelah kanan dengan gaya 75 N dan
250 N maka besar resultan gaya dari keempat anak tersebut adalah ....
A. 25 N ke kanan

C. 75 N ke kiri

B. 50 N ke kanan

D. 125 N ke kanan

12. Jika resultan beberapa gaya adalah nol (0), maka yang mungkin terjadi ....
A. Benda mengalami percepatan
B. Benda mengalami perlambatan
C. Benda bergerak dengan arah sama dengan arah salah satu gayanya
D. Benda pasti akan diam
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13. Ilmuwan yang merumuskan tiga hukum Newton tentang gerak adalah ....
A. Sir Isaac Newton

C. Blaise Pascal

B. Robert Boyle

D. Archimedes

14. Hukum I Newton disebut juga dengan ....
A. Hukum kelembaman

C. Hukum kekekalan massa

B. Hukum kekekalan energi

D. Hukum II Newton

15. Jika kita berada di dalam bus yang sedang melaju, tiba-tiba direm maka
badan kita akan terdorong ....
A. Ke samping

C. Ke depan

B. Ke bawah

D. Ke belakang

16. Joko meletakkan sebuah gelas di atas selembar kertas hvs, kemudian
kertas tersebut di tarik dengan cepat ternyata botol tidak jatuh dan tetap
berada pada posisi semula. Peristiwa diatas sesuai dengan ....
A. Hukum Newton I

C. Hukum Newton III

B. Hukum Newton II

D. Hukum kekekalan energi
mekanik

17. Berdasarkan Hukum II Newton, ... sama dengan massa dikalikan
percepatan.
A. Gravitasi

C. Kecepatan

B. Berat

D. Gaya
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18. Benda bermassa 5 kg berada di atas lantai di tarik dengan gaya sebesar 25
N. Jika gaya gesekan antara benda dan lantai adalah 2,5 N maka
percepatan gerak benda adalah ....
A. 3,5 m/s2

C. 5,5 m/s2

B. 4,5 m/s2

D. 6,5 m/s2

19. Sebuah pesawat angkasa yang sedang mendarat di planet Mars. Pernyataan
yang benar berkaitan dengan kondisi pesawat adalah ....
A. Massa maupun berat pesawat di Mars dan di Bumi adalah sama
B. Massa pesawat di Mars berbeda dengan di Bumi, tetapi beratnya sama
C. Massa pesawat di Mars sama dengan di Bumi, tetapi beratnya berubah
D. Baik massa maupun berat pesawat berbeda ketika di Mars
dibandingkan saat di Bumi.
20. Massa benda di Bumi 20 kg, massa benda tersebut di Bulan adalah .....
A. 32 N

C. 20 N

B. 20 kg

D. 32 kg

21. Sebuah benda didorong oleh Adhi dengan gaya 420 N dan mengalami
percepatan sebesar 7 m/s2. Apabila gaya gesek diabaikan, maka berapakah
massa benda tersebut ....
A. 60 kg

C. 50 kg

B. 54 kg

D. 45 kg

22. Hukum III Newton disebut juga ....
A. Hukum kelembaman

C. Hukum aksi-aksi

B. Hukum aksi-reaksi

D. Hukum gravitasi
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23. Pernyataan yang benar tentang Hukum III Newton adalah ....
A. Benda mengalami gaya aksi dan reaksi dengan arahnya yang
berlawanan.
B. Benda mengalami gaya aksi dan reaksi dengan arahnya yang searah
C. Benda mengalami percepatan berbanding lurus dengan massa
bendanya.
D. Benda tidak mengalami percepatan.
24. Dari contoh dibawah ini, yang paling baik menggambarkan Hukum III
Newton adalah ....
A. Gerak jatuh

C. Gerak roket

B. Gerak melingkar

D. Gerak lurus

25. Gambar di bawah ini yang merupakan gaya aksi-reaksi adalah ....
A. F1 dan F2

C. F1 dan F4

B. F1 dan F3

D. F2 dan F3
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Lampiran 3
KUNCI JAWABAN SOAL

1. A

16. A

2. A

17. D

3. A

18. B

4. D

19. C

5. B

20. B

6. C

21. A

7. B

22. B

8. A

23. A

9. B

24. C

10. D

25. A

11. B
12. D
13. A
14. A
15. C
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Lampiran 4
ANGKET SIKAP SISWA
TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF NHT

Mata Pelajaran : Fisika

Kelas / Semester :

Nama

Nomor Absen

:

:

Pengantar:
Model Numbered Heads Together merupakan cara belajar kooperatif
dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap siswa dalam setiap
kelompok mendapatkan nomor, guru memberi tugas kepada setiap siswa
berdasarkan nomor, jadi siswa memiliki tugas yang berbeda. Model pembelajaran
kooperatif NHT ini bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling
sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, serta
meningkatkan semangat kerja sama siswa.
Angket penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaiman respon siswa
mengenai model pembelajaran Kooperatif NHT ini. Pengisian angket ini tidak
akan mempengaruhi nilai pelajaran fisika di sekolahan, karena angket ini hanya
digunakan sebagai bahan penelitian.
Petunjuk :
Berikut ini disajikan 20 butir pernyataan berhubungan dengan sikap anda
pada penerapan model pembelajaran Kooperatif NHT yang semuanya harus anda
jawab. Bacalah dengan teliti pernyataan yang anda tanggapi. Berilah tanda Cek
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(√) pada kolom skala menurut pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan
anda.
Pilihan Jawaban
No

Pernyataan
1

1

Saya lebih suka pelajaran fisika daripada pelajaran
yang lainnya.

2

Saya senang belajar fisika karena saya mengetahui
kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

3

Saya merasa rugi bila tidak memperhatikan ketika
guru menerangkan karena saya tidak bisa
memahami materi pelajaran berikutnya.

4

Saya merasa senang jika belajar fisika secara
berkelompok.

5

Saya lebih senang jika pembelajaran fisika melalui
diskusi.

6

Saya lebih senang jika pembelajaran fisika
disampaikan dengan model yang bervariasi.

7

Dengan menggunakan model pembelajaran
Kooperatif NHT, saya lebih senang mengikuti
pembelajaran fisika.

8

Saya sangat senang melihat video pembelajaran
ini, karena videonya sangat menarik.

9

Saya lebih senang jika pembelajaran fisika dengan

2

3

4

5
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menggunakan video.
10

Saya sangat senang mengikuti pelajaran ini karena
pengetahuan saya tentang konsep-konsep fisika
bertambah.

11

Saya merasa lebih giat mengikuti pelajaran fisika,
karena guru saya menyampaikan contoh fisika
dalam kehidupan sehari-hari.

12

Menurut saya, model pembelajaran Kooperatif
NHT efektif diterapkannya dalam pembelajaran
fisika.

13

Dengan menggunakan model pembelajaran
Kooperatif NHT, saya lebih mudah memahami
materi fisika.

14

Dengan pembelajaran Kooperatif NHT, saya bisa
mengungkapkan ide tentang pembelajaran fisika.

15

Dengan menggunakan model pembelajaran
Kooperatif NHT, saya lebih aktif dalam
pembelajaran fisika.

16

Dengan model pembelajaran Kooperatif NHT,
saya mengetahui penggunaan rumus secara nyata.

17

Penggunaan video dalam pembelajaran Kooperatif
NHT sangat tepat bagi saya.

18

Dengan menggunakan video menambah kreatifitas
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saya dalam pembelajaran fisika.
19

Menurut saya, pembelajaran Kooperatif NHT
sangat tepat digunakan pada materi gaya.

20

Saya ingin pembelajaran fisika ke depannya
menggunakan pembelajaran Kooperatif NHT.

Keterangan Pilihan
1

= Sangat kurang setuju

4 = Setuju

2

= Kurang setuju

5 = Amat Setuju

3

= Cukup setuju
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Lampiran 5
LEMBAR DISKUSI SISWA
Waktu : 35 menit
Kelompok

:

Anggota Kelompok 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Petunjuk Mengerjakan :
1.Tulislah nama, kelas, dan nomor absen mu.
2. Bacalah dan pahami soal dengan teliti.
3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan diskusikan dengan teman
satu kelompok mu untuk mendapat jawaban yang paling tepat dan benar.

~Selamat Mengerjakan
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Akibat gaya.
1. Bagaimana dengan arah gerak suatu benda yang dikenai gaya, apakah gaya
tersebut dapat mengubah arah gerak benda ?
Jawab

:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Hukum 1 Newton
2. Mengapa orang yang mengendarai mobil perlu menggunakan sabuk
pengaman ? dan apa hubungan dengan gaya ?
Jawab

:

.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Gesekan
3. Gesekan manakah yang lebih besar antara jalan basah dengan sepatumu
ataukah antara jalan kering dengan sepatumu ?
Jawab

:

............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Hukum II Newton
4. Seseorang mendorong meja yang bermassa 250 kg yang berada di atas
lantai dengan arah mendatar dengan percepatan 30 m/s2. Berapakah gaya
yang bekerja pada meja tersebut ?
Jawab

:

.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Hambatan udara
5. Lebih cepat manakah antara 1 lembar kertas dengan 1 lembar kertas yang
telah diremas kemudian keduanya dijatuhkan secara bersamaan pada
ketinggian yang sama pula ?
Jawab :
..........................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Hukum III Newton
6. Jelaskan manakah pasangan aksi-reaksi pada gambar berikut ini ?

Jawab

:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Lampiran 6

KUNCI JAWABAN DISKUSI

1. Gaya dapat mengubah arah benda, contohnya saat kita bermain sepeda,
sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus tapi juga dapat berbelok arah.
2. Menurut Hukum I Newton suatu benda akan cenderung mempertahankan
kedudukannya. Jika benda diam, cenderung tetap diam, jika benda
bergerak cenderung terus bergerak. Ketika naik mobil ada dua
kemungkinan yang terjadi, yaitu mobil diam tiba-tiba bergerak dan ketika
melaju kencang tiba-tiba mobil direm mendadak. Pada kemungkinan
pertama, tidak terlalu berbahaya karena tubuh akan tertahan oleh jok
mobil, tetapi pada kemungkinan kedua sangat berbahaya karena tubuh
akan cenderung bergerak dan jika tidak menggunakan sabuk pengaman
tubuh bisa terheyak pada pada dashboard mobil.
3. Gesekan yang lebih besar adalah gesekan antara jalan yang basah dengan
sepatu. Karena besar gesekan bergantung pada dua faktor yaitu tingkat
kekasaran kedua permukaan dan gaya yang menekan terhadap kedua
permukaan yang bergesekan itu.

4. Diketahui :

m = 250 kg
a = 30 m/s2
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Ditanya : F ?
Jawab : F = m x a
F = 250 kg x 30 m/s2
F = 7500 N
5. Lebih cepat 1 kertas yang telah diremas dibentuk menjadi bola, karena
dengan dibentuk bola kertas maka luas penampang kertas menjadi lebih
kecil, sehingga hambatan udara yang bekerja pada kertas lebih kecil
dibandingkan dengan kertas yang masih berbentuk lembaran.
6. Pasangan aksi reaksi pada gambar adalah F1 dengan F2.
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Aspek yang diamati

A. Disiplin dalam

Skor

Kriteria

3

Hadir tepat waktu

2

Hadir, tetapi setelah ada guru

kehadiran

Hadir setelah guru masuk sudah lama
1
dan tidak permisi
Siswa memberi salam ketika guru
3
masuk dan keluar kelas dengan rasa
hormat
Siswa memberi salam ketika guru

B. Hormat terhadap
guru

masuk dan keluar kelas dengan rasa
2
hormat, tetapi siswa sedikit bercanda
dengan teman.
Siswa tidak memberikan salam ketika
1
guru masuk dan keluar kelas.
3

Siswa sopan di kelas dan menghormati
gurunya
Siswa sopan namun terkadang tidak

C. Berperilaku
2

memperhatikan penjelasan guru

santun

Siswa ramai sendiri dan tidak
1
memperhatikan materi yang diajarkan
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Lampiran 7
LEMBAR PENGAMATAN
PENILAIAN SIKAP (AFEKTIF)

Sikap / karakter
Lembar ini disusun untuk mengetahui sikap siswa selama mengikuti kegiatan
pembelajaran.
Persentase Penilaian =
n = skor yang diperoleh untuk setiap aspek yang diamati
N = jumlah skor maksimum
Kriteria penafsiran :
25,00% ≤ skor < 42,75%

= tidak baik

42,75% < skor ≤ 62,50%

= cukup baik

62,50% < skor ≤ 81,25%

= baik

81,25% < skor ≤ 100%

= sangat baik
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Lampiran 8
LEMBAR PENGAMATAN
PENILAIAN KETERAMPILAN (PSIKOMOTORIK)
Penilaian Kerja
Rubrik
rubrik ini digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja siswa pada waktu
diskusi
A

B

Kemampuan mengorganisasi tugas

Ketepatan dalam

individu ataupun kelompok

menyimpulkan hasil diskusi

Skor

Siswa kurang lancar dalam
siswa tidak aktif mengerjakan tugas
menyimpulkandan menyampaikan

1
yang diberikan oleh guru

hasil diskusi
Siswa lancar menyimpulkan dan
Siswa mampu lebih aktifmengerjakan
menyampaikan hasil diskusi

2
tugas jika dipancing terlebih dahulu

dengan bantuan teman
Siswa lancar menyimpulkan dan
Siswa aktif mengerjakan tugas yang
menyampaikan hasil diskusi tanpa

3
diberikan oleh guru

bantuan teman
Persentase Penilaian =
n = skor yang diperoleh untuk setiap aspek yang diamati
N = jumlah skor maksimum
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Kriteria penafsiran :
25,00% ≤ skor ≤ 42,75%

= tidak baik

42,75% < skor ≤ 62,50%

= cukup baik

62,50% < skor ≤ 81,25%

= baik

81,25% < skor ≤ 100%

= sangat baik
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Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) KELAS EKSPERIMEN
Satuan Pendikan

:

SMP

Kelas / Semester

:

VIII /Semester 1

Mata Pelajaran

:

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Alokasi waktu

:

6 X 40’

A. Standar Kompetensi
5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan seharihari.
B. Kompetensi Dasar

5.1

Mengidentifikasi

jenis-jenis

gaya,

penjumlahan

gaya

dan

pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya.
5.2

Menerapkan hukum

Newton untuk

menjelaskan berbagai

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

C. Indikator
1. Melukiskan penjumlahan gaya dan selisih gaya-gaya segaris baik yang
searah maupun berlawanan.
2. Membedakan besar gaya gesekan pada berbagai permukaan yang
berbeda kekasarannya yaitu pada permukaan benda yang licin, agak
kasar, dan kasar.
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3. Menunjukkan

beberapa

contoh

adanya

gaya

gesekan

yang

menguntungkan dan gaya gesekan yang merugikan.
4. Membandingkan berat dan massa suatu benda.
5. Mendemonstrasikan hukum I Newton

secara sederhana dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Mendemonstrasikan hukum II

Newton

dan penerapannya dalam

Newton

dan penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.
7. Mendemonstrasikan hukum III
kehidupan sehari-hari.

D. Tujuan Pembelajaran :
Peserta didik dapat:
1. Melukiskan penjumlahan gaya dan selisih gaya-gaya segaris baik yang
searah maupun berlawanan.
2. Membedakan besar gaya gesekan pada berbagai permukaan yang
berbeda kekasarannya yaitu pada permukaan benda yang licin, agak
kasar, dan kasar.
3. Menunjukkan

beberapa

contoh

adanya

gaya

gesekan

yang

menguntungkan dan gaya gesekan yang merugikan.
4. Membandingkan berat dan massa suatu benda.
5. Mendemonstrasikan hukum I Newton
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

secara sederhana dan
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6. Mendemonstrasikan hukum II

Newton

dan penerapannya dalam

Newton

dan penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.
7. Mendemonstrasikan hukum III
kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pembelajaran

:

Gaya

F. Metode Pembelajaran
Model :

Cooperative Learning

Metode :

Numbered Heads Together
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G. Kegiatan pembelajaran
Pertemuan I

No

Kegiatan

Waktu

1. Kegiatan pendahuluan:

3 menit

a. Motivasi dan apersepsi
Apa yang kamu ketahui tentang gaya ?
b. Prasyarat pengetahuan
Sebutkan macam-macam gaya yang
kalian ketahui ?
2
.

Kegiatan inti
Siswa diberikan soal pre-test tentang gaya 35 menit
untuk mengetahui kemampuan awal siswa
sebelum di berikan tindakan.

3.

Kegiatan Penutup
Setelah

selesai

2 menit
mengerjakan

mengumpulkan jawaban kepada guru.

siswa
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Pertemuan II

No

Kegiatan

Waktu

1.

Kegiatan pendahuluan:

3 menit

c. Motivasi dan apersepsi
Apa yang kamu ketahui tentang gaya ?
d. Prasyarat pengetahuan
Sebutkan macam-macam gaya yang
kalian ketahui ?
2.

Kegiatan inti
Siswa

memperhatikan

video

yang 35 menit

menjelaskan tentang pengertian gaya,
macam-macam gaya, resultan gaya, gaya
gesek,

contoh

gaya

gesek,

membandingkan massa dengan berat.

3.

Kegiatan Penutup
Siswa bersama guru membuat kesimpulan/
rangkuman hasil belajar.

2 menit
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Pertemuan III

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:

3 menit

e. Motivasi dan apersepsi
Apa yang kamu ketahui tentang
gaya ?
f. Prasyarat pengetahuan
Sebutkan bunyi hukum 1, 2, 3
Newton yang kalian ketahui ?
2.

Kegiatan inti

35 menit

a. Siswa memperhatikan video yang
menjelaskan

tentang

hukum

pertama Newton, hukum kedua
Newton,

dan

hukum

ketiga

Newton.

3.

Kegiatan Penutup
a. Siswa

2 menit

bersama

kesimpulan/

guru

membuat

rangkuman

hasil

belajar.
b. Siswa

dibentuk

menjadi

6
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kelompok,

kemudian

masing-

masing anggota kelompok diberi
nomor dan diberi tugas untuk
mempelajari materi gaya di rumah.

Pertemuan IV

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:

3 menit

a. Guru

menjelaskan

prosedur

pembelajaran kooperatif NHT.
b. Siswa

menempatkan

diri

pada

kelompok yang telah dibagi pada
pertemuan sebelumnya.
c. Setiap kelompok dibagikan LDS
sebagai bahan diskusi.

2.

Kegiatan inti

35 menit

a. Siswa dalam kelompok melakukan
diskusi terhadap persoalan yang
diberikan oleh guru dalam LDS
tentang

gaya,

kemudian
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menuliskan
lembar

kesimpulan

diskusi

yang

dalam
telah

diberikan oleh guru.
b. Setiap siswa dalam kelompok harus
benar-benar menguasai jawaban
dari persoalan tersebut.

a. Setelah siswa selesai berdiskusi,
guru memanggil nomor anggota
siswa, siswa yang memiliki nomor
yang telah disebutkan oleh guru
maju

kedepan

memaparkan

kelas

untuk 35 menit
dan

mempresentasikan hasil diskusinya
dengan soal yang telah ditunjuk
oleh guru, kemudian dilanjutkan
dengan nomor-nomor selanjutnya.

Konfirmasi:
a.

Jawaban peserta didik ditanggapi
dan guru memberikan informasi
yang benar.

b.

Kelompok yang hasilnya paling

2 menit
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baik, diberi penghargaan.

3.

Kegiatan Penutup
a.

Guru

5 menit
membimbing

mengambil

siswa

kesimpulan/

rangkuman hasil belajar.
b.

Siswa

ditugasi

dirumah

untuk

post-test

untuk

belajar

mempersiapkan

untuk

pertemuan

selanjutnya.

Pertemuan V

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:

3 menit

Guru membagikan soal kepada siswa.
2.

Kegiatan inti

35 menit

Siswa diberikan soal post-test tentang gaya
untuk mengetahui kemampuan akhir siswa.

3.

Kegiatan Penutup
Setelah

selesai

2 menit
mengerjakan

siswa

mengumpulkan jawaban kepada guru.
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H. Sumber Belajar
a. Buku Siswa kelas VIII
b. LDS (lembar diskusi siswa) tentang gaya
c. Buku Referensi
d. Media pembelajaran (video)

I. Penilaian
Teknik dan bentuk instrumen :Penilaian Produk
Penilaian Kinerja
Penilaian Afektif
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Lampiran 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) KELAS KONTROL
Satuan Pendikan

:

SMP

Kelas / Semester

:

VIII /Semester 1

Mata Pelajaran

:

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Alokasi waktu

:

6 X 40’

A. Standar Kompetensi
5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan seharihari.
B. Kompetensi Dasar

5.1

Mengidentifikasi

jenis-jenis

gaya,

penjumlahan

gaya

dan

pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya.
5.2

Menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai
peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

C. Indikator
1. Melukiskan penjumlahan gaya dan selisih gaya-gaya segaris baik yang
searah maupun berlawanan.
2. Membedakan besar gaya gesekan pada berbagai permukaan yang berbeda
kekasarannya yaitu pada permukaan benda yang licin, agak kasar, dan
kasar.
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3. Menunjukkan beberapa contoh adanya gaya gesekan yang menguntungkan
dan gaya gesekan yang merugikan.
4. Membandingkan berat dan massa suatu benda.
5. Mendemonstrasikan hukum I Newton secara sederhana dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari.
6. Mendemonstrasikan hukum II

Newton

dan penerapannya dalam

Newton

dan penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.
7. Mendemonstrasikan hukum III
kehidupan sehari-hari.

D. Tujuan Pembelajaran :
Peserta didik dapat:
1. Melukiskan penjumlahan gaya dan selisih gaya-gaya segaris baik
yang searah maupun berlawanan.
2. Membedakan besar gaya gesekan pada berbagai permukaan yang
berbeda kekasarannya yaitu pada permukaan benda yang licin,
agak kasar, dan kasar.
3. Menunjukkan beberapa contoh adanya gaya gesekan yang
menguntungkan dan gaya gesekan yang merugikan.
4. Membandingkan berat dan massa suatu benda.
5. Mendemonstrasikan hukum I Newton
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

secara sederhana dan
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6. Mendemonstrasikan hukum II Newton dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.
7. Mendemonstrasikan hukum III Newton dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pembelajaran

:

Gaya

F. Metode Pembelajaran
Model :

Cooperative Learning

Metode :

Diskusi Kelompok

G. Kegiatan pembelajaran
Pertemuan I

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:

3 menit

a. Motivasi dan apersepsi
Apa yang kamu ketahui tentang gaya ?
b. Prasyarat pengetahuan
Sebutkan macam-macam gaya yang kalian
ketahui ?
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2.

Kegiatan inti

35 menit

Siswa diberikan soal pre-test tentang gaya
untuk mengetahui kemampuan awal siswa
sebelum di berikan tindakan.

3.

Kegiatan Penutup
Setelah

selesai

2 menit
mengerjakan

siswa

mengumpulkan jawaban kepada guru.

Pertemuan II

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:

5 menit

a. Motivasi dan apersepsi
Apa yang kamu ketahui tentang gaya ?
b. Prasyarat pengetahuan
Sebutkan macam-macam gaya yang
kalian ketahui ?

2.

Kegiatan inti
Siswa memperhatikan penjelasan guru
tentang pengertian gaya, macam-

70 menit

110

macam gaya, resultan gaya, gaya
gesek,

contoh

gaya

gesek,

membandingkan massa dengan berat,
hukum

pertama

Newton,

hukum

kedua Newton, dan hukum ketiga
Newton.

3.

Kegiatan Penutup
Siswa

5 menit

bersama

guru

membuat

kesimpulan/ rangkuman hasil belajar.

Pertemuan III

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:
a. Guru membagi siswa ke dalam 6 5 menit
kelompok.
b. Siswa menempatkan diri pada
kelompok yang telah dibagi.
c. Siswa diberikan diskusi kelompok
tentang gaya.

2.

Kegiatan inti
a. Siswa

dalam

kelompok

35 menit
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melakukan

diskusi

terhadap

persoalan yang diberikan oleh
guru dalam LDS tentang gaya,
kemudian menuliskan kesimpulan
dalam lembar diskusi yang telah
diberikan oleh guru.
b. Siswa

mempresentasikan

hasil

diskusi, kemudian ditanggapi oleh

35 menit

guru dan siswa yang lain.
Konfirmasi:
c.

Jawaban peserta didik ditanggapi
dan guru memberikan informasi
yang benar.

d.

Kelompok yang hasilnya paling
baik, diberi penghargaan.

3.

5 menit

Kegiatan Penutup
a.

Guru

membimbing

mengambil

siswa

kesimpulan/

rangkuman hasil belajar.
b. Siswa

diminta

dirumah untuk
post test.

untuk

belajar

mempersiapkan
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Pertemuan IV

No
1.

Kegiatan

Waktu

Kegiatan pendahuluan:

3 menit

Guru membagikan soal kepada siswa.
2.

Kegiatan inti

35 menit

Siswa diberikan soal post-test tentang
gaya untuk mengetahui kemampuan akhir
siswa.
3.

Kegiatan Penutup
Setelah

selesai

2 menit
mengerjakan

siswa

mengumpulkan jawaban kepada guru.

H. Sumber Belajar
a. Buku Siswa kelas VIII
b. Buku Referensi
c. LDS tentang gaya
I. Penilaian
Teknik dan bentuk instrumen :Penilaian Produk
Penilaian Kinerja
Penilaian Afektif
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116

117
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119

120

121

122

123

124

125

126

127
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Siswa kelas VIII E melakukan diskusi

Siswa kelas VIII E melakukan diskusi

Siswa kelas VIII E melakukan tes tertulis

Siswa kelas VIII E melakukan tes
tertulis

Siswa kelas VIII E melakukan tes tertulis

Siswa kelas VIII E melakukan tes
tertulis

