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ABSTRAK 
 
Elynawati. 2009. Efektifitas Model Pembelajaran Tipe STAD (Student Team 
Achievement Division) Berbasis Quantum Teaching Berbantuan LKS pada 
Pemahaman Konsep dan Ketuntasan Belajar Fisika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 
1 Tembarak Temanggung. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mosik, 
M.S., Pembimbing II: Dr. Putut Marwoto, M.S. 
Kata kunci:   Model Pembelajaran STAD Berbasis Quantum Teaching, LKS,   

Pemahaman Konsep, Ketuntasan Belajar Fisika. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki 
siswa agar memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, karena dengan adanya 
kekurangan kemampuan tersebut proses pembelajaran lebih lanjut akan 
terganggu. Pada tahun pelajaran 2007/2008, nilai rata-rata siswa SMP Negeri 1 
Tembarak Temanggung pada mata pelajaran Fisika materi pokok  bunyi adalah 
57,6 dengan prosentase ketuntasan belajar klasikal 55%. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemahaman konsep siswa pada  materi tersebut masih jauh dibandingkan 
dengan kompetensi kelulusan minimal yang berlaku pada Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan. Untuk meningkatkan pemahaman konsep dan ketuntasan 
belajar fisika siswa, peneliti menggunakan model pembelajaran tipe STAD 
berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran tipe STAD 
berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS  pada pemahaman konsep dan 
ketuntasan belajar fisika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung.   

Model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching merupakan 
penggabungan model pembelajaran tipe STAD dan Quantum Teaching dimana 
dalam model pembelajarannya terdapat suatu pembelajaran kooperatif yang 
mendorong siswa untuk bekerja dalam tim, didukung oleh berbagai variasi 
pengelolaan kelas seperti yang terdapat dalam konsep pembelajaran Quantum 
Teaching yang menkonsentrasikan berbagai interaksi dalam proses pembelajaran 
sehingga siswa dapat belajar secara mudah dan alami.. Model ini merupakan 
penerapan model pembelajaran yang efektif dengan pembentukan kelompok yang 
heterogen, pengoptimalan tanggung jawab tim dalam upaya mengoptimalkan, 
mempercepat dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada ketika proses 
pembelajaran berlangsung, serta pengakuan terhadap kemampuan siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam  dua siklus. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode tes yang mengukur ketuntasan belajar fisika siswa dan tes 
pemahaman konsep fisika, metode dokumentasi untuk memperoleh informasi 
awal tentang obyek penelitian dan metode observasi yang digunakan untuk 
mengamati aktivitas siswa dan penggunaan model pembelajaran STAD berbasis 
Quantum Teaching dalam proses pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan, nilai rata-rata tes pemahaman konsep fisika 
siswa pada siklus 1 adalah 76,81 dengan ketuntasan belajar klasikal untuk tes 
pemahaman konsep fisika adalah 84,61% dan pada siklus 2 rata-rata nilai tes 
pemahaman konsep fisika siswa 81,69 dengan ketuntasan belajar klasikal untuk 
tes pemahaman konsep fisika adalah 97,46%. Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan  pemahaman konsep fisika siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Begitu juga 
dengan hasil penelitian terhadap ketuntasan belajar fisika siswa, diperoleh adanya 
peningkatan pada siklus 1 ke siklus 2. Hal ini ditunjukkan dari ketuntasan  belajar  
fisika siswa pada siklus 1 adalah 69,23% dan pada siklus 2 adalah 87,18%.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran STAD berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS efektif dalam 
meningkatkan pemahaman konsep dan ketuntasan belajar fisika siswa SMP 
Negeri 1 Tembarak Temanggung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam 

pembangunan bangsa khususnya pembangunan di bidang pendidikan. Dalam 

era globalisasi ini, sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi 

tumpuan utama agar suatu bangsa dapat berkompetisi. Oleh sebab itu, 

pendidikan formal merupakan salah satu wahana dalam membangun sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sementara itu pendidikan IPA, termasuk 

mata pelajaran fisika sebagai bagian dari pendidikan formal seharusnya ikut 

memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Hal ini tidak didukung oleh kondisi di lapangan yang 

menilai bahwa fisika merupakan mata pelajaran yang  sulit bagi sebagian 

besar siswa. Salah satu penyebabnya adalah sistem pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru cenderung monoton dan menuntut siswa untuk 

mengerti, menghapal dan memahami materi-materi dalam mata pelajaran 

fisika tanpa memperhatikan bagaimana agar siswa senang belajar fisika. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dalam hal ini dilakukan 

di SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung,  dapat disimpulkan bahwa  

pemahaman konsep siswa masih kurang. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

belajar sebagian siswa yang masih memiliki nilai di bawah standar 

ketuntasan sekolah, yaitu lebih besar atau sama dengan 65 dengan 
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ketuntasan belajar klasikal 85%. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

observasi awal di SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah cukup tertib sesuai jadwal dan 

menggunakan kurikulum terbaru (KTSP) namun dalam proses 

pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Guru 

menyampaikan materi dengan metode ceramah, dilanjutkan contoh soal, soal 

dan pekerjaan rumah. Pada tahun pelajaran 2007/2008, nilai rata-rata siswa 

pokok bahasan bunyi adalah 57,6.  Pemilihan materi pokok dalam 

pengamatan ini diambil dari materi bunyi karena siswa banyak mengalami 

kesulitan dalam memahami materi tersebut. 

Pemahaman merupakan hal yang harus dimiliki siswa agar 

memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, karena dengan adanya 

kekurangan kemampuan tersebut proses pembelajaran lebih lanjut akan 

terganggu. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian tindakan 

kelas di SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung dengan memberikan 

alternatif solusi dalam pemecahan masalah yang ada, yang salah satunya 

merupakan masalah pemahaman konsep yang juga akan mempengaruhi 

ketuntasan hasil belajar siswa. 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dibutuhkan adanya 

strategi belajar yang efektif. Sesuai dengan definisi strategi belajar 

merupakan perencanaan dan tindakan yang cermat mengenai kegiatan 

pembelajaran agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai (Suyitno, 

2004). Oleh karena itu diperlukan adanya pemilihan metode pembelajaran 
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yang tepat dalam mendukung perencanaan strategi mengajar yang 

diterapkan untuk menyampaikan materi pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang menekankan pada aktivitas belajar kelompok yang heterogen 

dalam proses pembelajaran dengan guru sebagai fasilitatornya, diharapkan 

mampu menjadi model pembelajaran yang tepat dalam rangka membentuk 

pemahaman siswa dalam mata pelajaran fisika. Hal ini seperti yang pernah 

dibuktikan oleh Ben Dyson dan Allison Rubin (2003) bahwa dengan 

menggunakan  cooperative learning, siswa dapat memperbaiki  kemampuan 

sosial, kerja tim, tanggung jawab individu, belajar untuk memberi dan 

menerima serta memperbaiki kemampuan siswa yang lain. Berdasarkan hal 

tersebut, STAD yang merupakan salah satu bentuk dari cooperative learning  

dimungkinkan  efektif dalam proses pembelajaran fisika.  

 Sementara itu, untuk mendukung model pembelajaran tipe STAD 

tersebut diperlukan adanya model pendukung guna mengatasi hambatan-

hambatan siswa dalam proses pembelajaran. Quantum Teaching adalah 

salah satu model yang dapat digunakan guru sebagai usaha untuk 

memancing interaksi loncatan belajar yang mencakup unsur-unsur belajar 

efektif yang mempengaruhi kesuksesan belajar siswa, yang di antaranya 

dapat dilakukan dengan  cara mengatur kondisi lingkungan, pemakaian alat 

bantu, mengatur bangku, memanfaatkan aroma dan menggunakan musik. 

Hal ini  seperti yang  dapat dibuktikan dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Adrian C. North, Mark Tarrant dan David J. Hargreaves 
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(2004)  bahwa salah satu dari unsur tersebut yaitu musik dapat 

memanipulasi suasana hati seperti apa yang diinginkan dan mampu 

mempengaruhi tingkah laku, juga memberikan pengaruh positif bagi emosi 

siswa.  Oleh sebab itu, model ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-

hambatan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu dengan model 

pembelajaran ini siswa tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan 

akademik saja, tetapi juga keterampilan hidup. Guru memahami bahwa 

siswa memiliki karakter masing-masing sebagaimana alat musik, seruling, 

gitar, yang memiliki warna yang berbeda namun dapat menghasilkan suara 

merdu jika dibunyikan bersama.  

Model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

merupakan penerapan model pembelajaran dengan pembentukan kelompok 

heterogen dan pengoptimalan tanggung jawab tim dalam upaya 

mengoptimalkan, mempercepat dan menghilangkan hambatan-hambatan 

yang ada ketika proses pembelajaran berlangsung, serta pengakuan terhadap 

kemampuan siswa. Model ini diharapkan mampu menjadi metode 

pembelajaran alternatif dalam menyampaikan materi Bunyi maupun yang 

lainnya di SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung, yang tentu akan lebih 

sempurna jika dalam penerapannya juga dilengkapi dengan media 

pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran Lembar Kerja Siswa (LKS) 

akan sangat membantu proses pemahaman siswa jika TIK yang disampaikan 

dapat tercapai dengan memperhatikan unsur sebagai berikut: runtut, 
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sederhana, kekompakan, penonjolan, keseimbangan, gratis, bentuk, tekstur, 

ruang, dan warna yang sesuai.  

Melihat permasalahan yang ada, dilakukan penelitian tentang 

pembelajaran yang menyenangkan melalui model pembelajaran tipe STAD 

berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS.    

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kemungkinan salah tafsir, mewujudkan kesatuan 

berpikir dan membatasi masalah, maka perlu diperjelas dan ditegaskan 

istilah yang digunakan sebagai berikut : 

1. Efektifitas 

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa 

hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan)(KBBI, 1997). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan efektifitas adalah keberhasilan 

penerapan model pembelajaran kooperatif STAD berbasis Quantum 

Teaching, ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar pada 

masing-masing siklus dan 85% nilai  tes pemahaman siswa dalam satu 

kelas setelah diajar dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

berbasis Quantum Teaching  lebih besar atau sama dengan 65.  

2. Model Pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

Model pembelajaran tipe STAD adalah model pembelajaran 

kooperatif yang pelaksanaannya membagi siswa menjadi kelompok 

secara heterogen yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab 
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tim untuk pembelajaran individu anggotanya. Lain halnya dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching yang merupakan model pembelajaran 

yang lebih mengedepankan pencapaian tujuan pembelajaran secara cepat 

dan optimal dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang 

mengganggu proses pembelajaran dengan penggunaan sarana percepatan 

belajar, Quantum dan fasilitas. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka model pembelajaran tipe STAD 

berbasis Quantum Teaching dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran yang efektif dengan pembentukan kelompok yang 

heterogen, pengoptimalan tanggung jawab tim dalam mengoptimalkan, 

mempercepat dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada ketika 

proses pembelajaran berlangsung, serta pengakuan terhadap kemampuan 

siswa. 

3. LKS  

Menurut Suyitno (2004) LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan alat 

bantu pembelajaran yang berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi 

informasi maupun soal-soal pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta 

didik.  

4. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah suatu jenjang dalam ranah kognitif 

yang menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang 

sederhana antara faktor-faktor dan konsep. 
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5. Tuntas Belajar 

Prinsip belajar tuntas (mastery learning), yaitu sistem belajar 

yang mengharapkan sebagian besar siswa dapat menguasai tujuan 

instruksional umum dari suatu satuan pelajaran secara tuntas. 

Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang peserta didik dipandang 

tuntas belajar jika  mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau 

mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta 

didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 65%, 

sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas 

tersebut.  

6. Fisika 

Fisika adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada 

siswa SMP Negeri I Tembarak Temanggung. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan obyek penelitian adalah  pokok  bahasan Bunyi yang diajarkan 

pada siswa kelas VIII Semester 2 tahun pelajaran 2008/2009. 

 

C. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Apakah model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

berbantuan LKS efektif dalam meningkatkan  pemahaman konsep dan 
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ketuntasan belajar fisika siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Tembarak 

Temanggung pada materi pokok Bunyi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

berbantuan LKS  pada pemahaman konsep dan ketuntasan belajar fisika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung.  

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Bagi guru, mengetahui alternatif model pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan ketuntasan belajar pada mata 

pelajaran  fisika 

2. Memberikan kontribusi bagi pihak sekolah dalam upaya meningkatkan  

pemahaman konsep dan ketuntasan belajar siswa SMP Negeri 1 

Tembarak Temanggung sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan 

lulusan yang lebih baik 

3. Menambah pengalaman dalam pemilihan model pembelajaran, yang 

merupakan bekal tambahan sebagai calon guru fisika sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat ketika terjun di lapangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Belajar  

Belajar merupakan suatu usaha sadar individu untuk mencapai 

tujuan peningkatan diri atau melalui latihan-latihan, pengulangan-

pengulangan dan perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa 

kebetulan. Belajar merupakan suatu kegiatan disengaja yang bertujuan 

mencapai suatu kecakapan, kepandaian atau kemahiran baru yang 

dapat digunakan dalam kehidupan (Mulyati, 2005). 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman 

dan latihan, yang tujuan kegiatannya adalah perubahan tingkah laku, 

baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan 

belajar mengajar seperti mengorganisasikan pengalaman belajar, 

mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, 

kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi, pada 

hakikatnya belajar adalah perubahan (Djamarah dan Zain, 2002). 

Gagne dan Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

dari pengalaman. Menurut Slavin belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman yang didapatnya.Gagne 
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dan Berliner juga berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Lain halnya dengan Shephert dan Ragan yang mengungkap bahwa 

belajar berbeda dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. 

Pertumbuhan merupakan karakteristik individu yang diperoleh dari 

kehidupan sedangkan perkembangan mengacu pada perubahan yang 

dihasilkan dari kombinasi pengaruh pertumbuhan dan belajar. (Anni, 

2007) 

Menurut Sardiman (1996) ada beberapa prinsip belajar yang 

perlu mendapat perhatian: 

a. Belajar pada hakekatnya menyangkut potensi manusiawi dan 

kelakuannya, 

b. Belajar merupakan proses dan pentahapan serta kematangan diri 

para siswa, 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif bila didorong dengan 

motivasi, terutama motivasi dari dalam atau dasar kebutuhan, 

kesadaran. Lain  halnya dengan rasa takut atau diikuti dengan rasa 

tertekan dan menderita, 

d.  Dalam banyak hal belajar merupakan proses percobaan ( dengan 

kemungkinan berbuat keliru ) dan pembiasaan, 

e. Kemampuan belajar seorang siswa harus diperhitungkan dalam 

rangka menentukan isi pelajaran, 
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f. Belajar melalui praktek atau menggali secara langsung akan lebih 

efektif mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis 

dan lain-lain dibandingkan dengan belajar hafalan, 

g. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan, 

h. Bahan pelajaran yang bermakna lebih mudah dan menarik untuk 

dipelajari daripada bahan yang kurang bermakna, 

i. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta 

keberhasilan siswa banyak membantu kelancaran dan semangat 

belajar, dan 

j. Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam 

tugas, sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau 

mengalaminya sendiri. 

Menurut  Darsono (2004)  beberapa dari sekian banyak ahli 

yang mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Morris L. Bigge, yang menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang yang tidak 

diwariskan secara genetik. Perubahan itu terjadi pada pemahaman, 

perilaku, persepsi, motivasi atau campuran dari semuanya secara 

sistematis sebagai akibat pengalaman dalam situasi tertentu. 
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b. James O. Whitaker, yang menyatakan bahwa belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses yang menimbulkan atau 

merubah perilaku melalui latihan atau pengalaman. 

c. W. S. Winkel, yang mendefinisikan belajar sebagai suatu aktifitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

Darsono menyimpulkan bahwa bukti seorang telah belajar 

adalah terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu dengan ditandai 

adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan 

kebiasaan untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan atau 

keterampilan baru. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum disusun oleh satuan 

pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan 

dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 
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Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. Standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar isi (SI) 

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi 

satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan PP RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang 

pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan 

dengan mengacu pada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan 

yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat 

memberi kesempatan siswa: 

a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Belajar untuk memahami dan menghayati 

c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif 

d. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain 

e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 

belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
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Prinsip-prinsip pengembangan KTSP: 

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

siswa dan lingkungannya 

b. Beragam dan terpadu 

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni 

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

f. Belajar sepanjang hayat 

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia 

b. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan siswa 

c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

e. Tuntutan dunia kerja 

f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

g. Agama 

h. Dinamika perkembangan global 

i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

j. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

k. Kesetaraan gender 
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l. Karakteristik satuan pendidikan 

3. Pembelajaran Kooperatif  (Cooperative learning) 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk bekerja sebagai sebuah tim yang 

beranggotakan 4 sampai 5 siswa dengan tingkat kemampuan yang 

berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan 

suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan 

bersama yang lainnya. Kerja sama adalah suatu interaksi, 

merancang untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam tim. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

sekumpulan proses yang membantu siswa untuk berinteraksi dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu atau membangun hasil akhir yang 

diinginkan.   

b. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Carin (dalam Haryanto, 2008) beberapa ciri dari 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Setiap anggota memiliki peran 

2) Terjadi interaksi langsung di antara siswa 

3) Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas belajarnya 

dan juga teman-teman sekelompoknya 

4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok 
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5) Guru berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan 

c. Dasar Teori Pembelajaran Kooperatif 

1) Teori Kognitif 

Teori ini menekankan pada pengaruh kerja sama dalam suasana 

kebersamaan di dalam kelompok itu sendiri. Teori kognitif 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: 

a) Teori Perkembangan 

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa interaksi antar 

siswa di sekitar tugas-tugas yang sesuai meningkatkan 

penguasaan mereka terhadap konsep-konsep yang sulit. 

b) Teori Elaborasi Kognitif 

Pandangan dalam psikologi kognitif telah menemukan 

bahwa apabila informasi yang telah ada dalam memori, 

siswa harus terlibat dalam beberapa restruktur atau 

elaborasi kognitif yang paling efektif adalah menjelaskan 

materi itu pada orang lain. 

(Ibrahim, 2000)   

2) Teori Motivasi 

Menurut teori ini, motivasi siswa dalam pembelajaran 

kooperatif terletak pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur 

pencapaian tujuan saat siswa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (Ibrahim, 2000).   
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d. Keuntungan Pembelajaran Kooperatif 

Keuntungan menggunakan pembelajaran kooperatif antara 

lain: 

1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial 

2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap 

keterampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan-

pandangan 

3) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial 

4) Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial 

dan komitmen 

5) Menghilangkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial 

dan komitmen 

6) Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa 

dewasa 

7) Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk 

memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan 

dan dipraktikkan 

8) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama 

9) Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi 

dari berbagai perspektif 

10) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang 

dirasakan kurang baik 
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11) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang 

kemampuan, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama dan 

orientasi tugas. 

( Nurhadi: 2004)  

e. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Kelemahan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Guru khawatir akan terjadinya kekacauan di kelas 

2) Ada siswa yang tidak suka apabila diminta untuk bekerja sama 

dengan siswa yang lain 

3) Ada perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya 

karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok 

4) Banyaknya siswa yang takut bahwa pekerjaan tidak akan 

terbagi rata atau adil.  ( Nurhadi: 2004)  

f. Model Pembelajaran Kooperatif  

Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif, yaitu: 

STAD (Student Teams Achievement Division), TGT (Teams Games 

Tournamen), TAI (Team assisted Individualization), 

CIRC(Cooperative Integrated Reading and Composition), Jigsaw , 

Jigsaw II dan sebagainya. 

4. Model Pembelajaran Tipe STAD 

STAD merupakan model pembelajaran kooperatif untuk 

mengelompokkan campur atau heterogen yang melibatkan pengakuan 



 

 

19

tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggotanya. Inti dari kegiatan STAD adalah sebagai berikut: 

a. Mengajar: guru mempresentasikan materi pelajaran. 

b. Belajar dalam tim: siswa belajar melalui kegiatan kerja 

tim/kelompok mereka dengan dipandu LKS, untuk menuntaskan 

materi pelajaran. 

c. Kuis: siswa mengerjakan kuis secara individual dan tidak boleh 

bekerja sama 

d. Penghargaan: pemberian penghargaan kepada siswa yang 

berprestasi dan tim/kelompok yang memperoleh skor tertinggi 

dalam kuis. 

(Suyitno, 2004) 

Yang perlu disampaikan guru sebelum memulai pembelajaran 

STAD adalah sebagai berikut: 

a. Guru mempersiapkan LKS (Lembar Kerja Siswa). LKS ini 

digunakan sebagai media untuk belajar, bukan hanya sekedar untuk 

diisi dan dikumpulkan. Dalam pembuatan LKS ini mengacu pada 

penggunaan dan pemfungsian alat peraga atau media pembelajaran. 

b. Kunci jawaban LKS untuk mengecek pekerjaan siswa (dicek oleh 

siswa sendiri). Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk pada 

akhirnya diberi kunci jawaban LKS. 

c. Kuis, berupa tes singkat untuk seluruh siswa. Waktu berkisar 

antara 10-15 menit saja dengan menggunakan kartu soal. 
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d. Guru membentuk kelompok siswa heterogen tanpa membedakan 

kecerdasan, suku bangsa, maupun agama. Dalam setiap kelompok 

sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang maupun lemah. Masing-

masing siswa sebaiknya merasa cocok satu sama lain. Setiap 

kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. 

e. Membuat tes/ulangan untuk melihat ketercapaian hasil belajar yang 

diharapkan. 

Langkah-langkah pembelajaran STAD adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyajikan materi pelajaran 

b. Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk 

siswa agar setiap anggota kelompok dapat saling bertatap muka. 

c. Guru membagikan LKS, setiap kelompok dibagi dalam 2 set LKS. 

d. Menganjurkan agar setiap siswa dalam kelompok dapat 

mengerjakan LKS secara berpasang-pasangan berdua atau bertiga, 

kemudian saling mengecek pekerjaan diantara teman dalam 

pasangan tersebut. 

e. Bila ada siswa yang tidak mendapatkan LKS, teman satu kelompok 

bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada teman yang tidak 

bisa. 

f. Memberikan kunci jawaban LKS agar siswa dapat mengecek 

pekerjaannya sendiri. 
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g. Bila ada pertanyaan dari siswa, mintalah mereka mengajukan 

pertanyaan itu kepada teman satu kelompok sebelum mengajukan 

kepada guru. 

h. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

i. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya kepada 

guru tentang hambatan yang dialami anggotanya dalam mengisi 

LKS. Jika diperlukan, guru dapat memberikan suatu bantuan 

kepada kelompok secara proporsional. 

j.  Ketua kelompok harus dapat memastikan bahwa setiap anggota 

telah memahami dan dapat mengerjakan LKS yang diberikan guru. 

k. Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilitator jika diperlukan. 

l. Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, berikan kuis 

kepada seluruh siswa. Para siswa tidak boleh bekerjasama dalam 

mengerjakan kuis. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, 

langsung dikoreksi untuk melihat hasil kuis. 

m. Berikan penghargaan kepada siswa yang benar, dan kelompok 

yang memperoleh skor tinggi. Berilah pengakuan/pujian kepada 

prestasi tim. 

n. Guru memberikan tugas/PR secara individual pada para siswa 

tentang pokok bahasan yang dipelajari. 

o. Guru dapat memberikan tes formatif, sesuai dengan kompetensi 

yang ditentukan. 

(Suyitno, 2004)  
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5. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Model Pembelajaran Quantum Teaching mulai dikembangkan 

di Amerika Serikat pada tahun 1999. Pelopornya adalah Bobbi De 

Porter dan Mark reardon. Azasnya, bawalah mereka ke dunia kita, 

antarkan dunia kita ke dunia mereka. 

Quantum Teaching merupakan salah satu model pembelajaran 

yang mencakup dan dapat dipahami melalui tiga hal, yaitu Quantum, 

pemercepatan belajar dan fasilitas. 

a. Quantum, berarti yang mengubah energi menjadi cahaya. Teaching 

berarti pengajaran, yang oleh Sutadi (1996) digunakan istilah 

pembelajaran, untuk menghilangkan tugas atau dominasi guru 

terhadap siswa, memberikan “pengakuan” lebih terhadap 

kemampuan siswa untuk belajar dengan bantuan atau bimbingan 

guru. Jadi Quantum Teaching  atau pembelajaran kuantum adalah 

pembelajaran yang menkonsentrasikan berbagai interaksi yang 

berada di dalam dan di sekitar momen belajar, mencakup unsur-

unsur belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa, 

sekaligus mengubah kemampuan dan bakat ilmiah (potensi dasar) 

siswa menjadi cahaya (kemampuan aktual) yang bermanfaat bagi 

mereka sendiri maupun orang lain (DePorter, 1999). 

b. Pemercepatan belajar, berarti menyingkirkan hambatan yang 

menghalangi proses belajar alamiah dengan sengaja menggunakan 

musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun bahan 
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pengajaran yang sesuai, cara efektif penyajian, dan keterlibatan 

aktif. 

c. Fasilitas, artinya menggunakan segala hal. Fasilitas dalam konteks 

ini merujuk pada implementasi strategi yang menyingkirkan 

hambatan belajar, mengembalikan proses belajar pada keadaan 

yang lebih mudah dialami. 

Berdasarkan beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa 

Quantum Teaching merupakan upaya guru untuk menkonsentrasikan 

berbagai interaksi dalam proses pembelajaran menjadi cahaya yang 

melejitkan prestasi siswa, dengan menyingkirkan hambatan belajar 

melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat 

belajar secara mudah dan alami. (Sugandi,2004) 

Model pembelajaran Quantum Teaching dirancang berdasarkan 

tiga hal, yaitu: 

a. Asas Utama 

Yaitu mengaitkan apa yang diajarkan oleh guru dalam 

peristiwa, pikiran atau perasaan, yang diperoleh dari kehidupan 

sehari-hari. Atau biasa dinyatakan: “bawalah dunia mereka ke 

dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. 

b. Prinsip-prinsip Quantum Teaching  

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembelajaran 

kuantum terdiri dari lima macam, yaitu:  
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1) Segalanya berbicara. Maksudnya adalah segala yang ada dalam 

lingkungan kelas sampai bahasa tubuh guru, mulai dari kertas 

yang guru bagikan sampai rancangan pelajaran guru, semuanya 

mengirim pesan tentang belajar. Misalnya poster yang dipasang 

di dinding, berbicara tentang bagaimana kita bisa sukses 

belajar.  

2) Segalanya bertujuan. Maksudnya semua yang ada dalam 

lingkungan kelas  dan semua yang dilakukan guru mempunyai 

tujuan. Musik dibunyikan untuk memanipulasi suasana hati 

siswa agar menjadi lebih enjoy selama proses pembelajaran. 

Pengharum ruangan dipasang untuk membuat siswa menjadi 

nyaman. Begitu juga dengan pemasangan poster-poster 

afirmasi yang memotivasi siswa untuk sukses belajar. 

3) Pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita berkembang 

pesat dengan adanya rangsangan kompleks, yang akan 

menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar 

paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi 

sebelum memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. 

Sebagai contoh, sebelum siswa mengetahui bahwa bunyi 

disebabkan oleh suatu benda yang bergetar, maka terlebih 

dahulu guru mengajak siswa untuk membuktikan hal tersebut. 

Misalnya dengan memukul meja, kemudian siswa merasakan 

apakah meja tersebut bergetar atau tidak. Tidak cukup dengan 
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itu, siswa juga diminta merasakan ketika getaran dalam meja 

tersebut semakin menghilang kemudian hilang sama sekali, 

apakah masih ada bunyi meja dipukul atau tidak. Dengan 

demikian, siswa membuktikan bahwa bunyi ada ketika ada 

suatu benda yang bergetar. 

4) Akui setiap usaha. Untuk memunculkan kepercayaan diri dan 

kecakapan diri siswa maka setiap langkah yang dilakukan perlu 

diberi pengakuan. Sebagai contoh ketika siswa berhasil 

menjawab pertanyaan dari guru, maka diberi tepuk tangan atau 

pujian. Dapat juga dengan pemberian hadiah berupa barang. 

Begitu juga ketika siswa salah menjawab pertanyaan, maka 

usahanyalah yang kita hargai, bukan benar dan salahnya 

jawaban yang siswa berikan. 

5) Jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Perayaan 

memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan 

meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Sebagai 

contoh setiap keberhasilan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung baik dalam menyimpulkan sebuah konsep maupun 

mengerjakan soal, maka layak untuk diberi penghargaan, baik 

berupa pujian, tepuk tangan maupun hadiah. 

c. Model 

Model Quantum Teaching meliputi penyiapan kondisi yang 

meliputi pengkondisian suasana yang menggairahkan, landasan 
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yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan 

pembelajaran yang dinamis. 

Model pembelajaran Quantum Teaching adalah 

penggunaan bahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya 

yang menyertakan segala kaitan, interaksi dan perbedaan yang 

memaksimalkan momen belajar. Quantum Teaching terfokus pada 

hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang 

mendirikan kerangka dan kerangka untuk belajar. Adapun 

pedoman yang mendukung belajar antara lain: 

1) Faktor lingkungan sekeliling 

Segala sesuatu dalam lingkungan kelas menyampaikan pesan 

yang memacu atau menghambat belajar (DePorter,1999). 

Lingkungan pembelajaran perlu dikelola agar kondusif, 

lingkungan ini tak terbatas hanya pada lingkungan fisik tetapi 

juga lingkungan non fisik. Ide yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan kemampuan siswa secara tidak sadar dalam 

menyerap informasi melalui kemitraan otak-mata adalah 

sebagai berikut: 

a) Poster ikon 

Poster ikon membantu penciptaan, penyimpanan dan 

pencarian informasi secara visual. 
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b) Poster afirmasi 

Poster afirmasi mengucapkan afirmasi sebagai arti dialog 

internal, sehingga menguatkan keyakinan tentang belajar. 

c) Warna  

2) Alat bantu 

Alat bantu adalah benda yang dapat mewakili suatu gagasan.  

3) Pengaturan bangku 

4) Aroma 

Kaitan antara kelenjar pencium dan sistem syaraf otonom 

cukup kuat. Apa yang kita cium respon seperti kecemasan, 

kelaparan, ketenangan, depresi. Menurut Bobbi DePorter 

(1999) saat manusia diberi wangi bunga tertentu maka 

kemampuan berpikir seseorang akan meningkat sebanyak 30%. 

5) Musik 

Musik berpengaruh pada guru dan siswa. Seorang pengajar 

dapat menggunakan musik untuk menata hati, mengubah 

keadaan mental siswa dan mendukung lingkungan belajar. 

Musik membantu siswa bekerja lebih baik dan mengingat lebih 

banyak. Selain itu musik dapat meningkatkan semangat, 

merangsang pengalaman, meningkatkan fokus dan memberi 

hubungan. (DePorter, dkk., 2005) 
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Inti kegiatan Quantum Teaching  adalah sebagai berikut: 

a. Mengajar: guru mempresentasikan materi dengan mengaitkan 

peristiwa, pikiran/perasaan dari kehidupan sehari-hari. 

b. Fokus belajar: siswa belajar secara aktif, bebas berekspresi, 

berinteraksi dan terfokus pada materi pelajaran. 

c. Suasana belajar: kondusif dan menggairahkan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 

d. Penghargaan: pemberian penghargaan terhadap seluruh 

aktivitas/prestasi siswa, baik dengan ungkapan secara lisan maupun 

hadiah barang. 

e. Sarana: penggunaan sarana yang optimal baik dengan musik, 

maupun alat pendukung lain yang semuanya berbicara terhadap 

proses pembelajaran. 

(Suyitno, 2004) 

6. Model Pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran ini 

menggabungkan antara model pembelajaran tipe STAD dan Quantum 

Teaching. Dalam model pembelajaran tersebut terdapat suatu 

pembelajaran kooperatif yang didukung oleh berbagai variasi 

pengelolaan kelas seperti yang terdapat dalam konsep pembelajaran 

Quantum Teaching. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran yang 

dilaksanakan tidak monoton dan tidak membuat siswa bosan. Variasi 

ini didukung oleh adanya suatu pembelajaran kooperatif yang 
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mengajarkan kepada siswa untuk mampu bersosialisasi dengan baik 

juga saling bertukar pengetahuan yang nantinya mampu melejitkan 

potensi yang sebelumnya ada.  

Model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

yang dimaksud merupakan penerapan model pembelajaran yang efektif 

dengan pembentukan kelompok yang heterogen, pengoptimalan 

tanggung jawab tim dalam upaya mengoptimalkan, mempercepat dan 

menghilangkan hambatan-hambatan yang ada ketika proses 

pembelajaran berlangsung, serta pengakuan terhadap kemampuan 

siswa. 

7. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Suyitno (2004) LKS (Lembar Kerja Siswa) 

merupakan alat bantu pembelajaran yang berupa lembaran-lembaran 

kertas yang berisi informasi maupun soal-soal pertanyaan yang harus 

dijawab oleh peserta didik. Salah satu agar peserta didik aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah dengan menggunakan LKS. LKS 

sangat baik digunakan dalam rangka strategi heuristik maupun strategi 

ekspositorik. Strategi heuristik LKS dipakai dalam metode penemuan 

terbimbing, sedangkan strategi ekspositorik dipakai untuk latihan 

pengembangan. LKS ini sebaiknya dirancang dan dikembangkan oleh 

guru sendiri dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajarannya. 
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Tujuan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sebagai 

berikut: 

a. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran 

atau pengenalan suatu keinginan tertentu (konsep, prinsip, atau 

skill) sebagai variasi belajar mengajar. 

b. Dapat mempercepat proses pengajaran dan menghemat waktu 

penyajian suatu pokok 

c. Dapat mempermudah penyelesaian perorangan, kelompok atau 

klasikal 

d. Dapat meringankan kerja guru dalam memberi bantuan perorangan 

e. Dapat merangsang keingintahuan peserta didik belajar aktif. 

8. Konsep 

Woodruff dalam M. Sukisno (2002) menyatakan bahwa konsep 

adalah sebagai berikut: 1. Ide atau gagasan yang sempurna dan berarti; 

2. Pengertian tentang suatu objek; 3. Produk obyektif yang berasal dari 

cara seseorang membuat pengertian terhadap obyek-obyek melalui 

pengalamannya. Selain itu Moh. Amin (1987) juga menyatakan bahwa 

pada tingkat konkrit, konsep merupakan gambaran mental dari 

beberapa kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan 

kompleks, konsep merupakan sintesa sejumlah kesimpulan yang 

ditarik dari pengalaman benda-benda tertentu. Dalam Euwe Van Den 

Berg (1991), Ausubel, dkk. menyatakan bahwa konsep adalah benda-

benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi atau ciri-ciri yang mewakili 
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ciri-ciri khas dan yang terwakili dalam setiap budaya oleh suatu simbol 

atau tanda. Lain halnya dengan Euwe Van Den Berg yang menyatakan 

bahwa konsep adalah abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang 

mempermudah komunikasi antar manusia yang memungkinkan 

manusia untuk berpikir. Konsep juga merupakan dasar berpikir untuk 

belajar aturan-aturan dan sekaligus dalam memecahkan masalah-

masalahnya. Konsep  membantu dalam mengklasifikasi, menganalisis, 

menghubungkan dan menggabungkan konsep yang satu dengan konsep 

yang lainnya. (M. Sukisno, 2002) 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa konsep merupakan abstraksi dari suatu benda, 

kejadian atau peristiwa. Abstraksi ini merupakan rangkaian dari 

pengalaman-pengalaman yang saling berkaitan yang dapat digunakan 

untuk berpikir dan memiliki ciri-ciri umum yang sama dan dinyatakan 

dengan nama, tanda atau simbol yang sama. 

9. Pemahaman Konsep Fisika 

Pemahaman adalah suatu jenjang dalam ranah kognitif yang 

menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang sederhana 

antara faktor-faktor dan konsep (Arikunto,1999).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep fisika adalah suatu jenjang dalam ranah kognitif 

yang menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang 

sederhana antara faktor-faktor dan konsep fisika. 
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10. Belajar  Tuntas 

Prinsip belajar tuntas (mastery learning), yaitu sistem belajar 

yang mengharapkan sebagian besar siswa dapat menguasai tujuan 

instruksional umum dari suatu satuan pelajaran secara tuntas. 

Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang peserta didik dipandang 

tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi 

atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari jumlah 

peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 

65%, sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di 

kelas tersebut.  

Carroll dalam Ishack dan Warji (1987) berpendapat bahwa 

bakat atau IQ bukan merupakan indeks tingkat penguasaan yang dapat 

dicapai siswa, melainkan merupakan ukuran kecepatan belajar untuk 

menguasai materi suatu pelajaran. Dalam pengertian lain bahwa siswa 

IQ tinggi akan dapat menguasai materi pelajaran lebih cepat 

dibandingkan siswa dengan IQ rendah. Ini berarti penguasaan materi 

dapat dicapai oleh setiap siswa, baik memiliki IQ tinggi maupun 

rendah, asalkan kepadanya diberikan waktu yang cukup dan pelayanan 

yang tepat.  

Melalui prinsip belajar tuntas, diharapkan rata-rata tingkat 

keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran akan meningkat. 

Hal ini disebabkan siswa-siswa yang lambat dalam hal menangkap 
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pelajaran telah mendapat perhatian dan kesempatan sehingga dapat 

menguasai program pengajaran pokok. 

11. Tinjauan tentang Bunyi 

a. Pengertian Bunyi 

Getaran dan gelombang erat kaitannya dengan bunyi. Bunyi 

merupakan gelombang longitudinal, yang getarannya dirambatkan 

melalui suatu medium (gas, cair, atau padat) dalam bentuk rapatan 

dan regangan.  

Bunyi terjadi karena ada suatu benda yang bergetar. 

Sebagai contoh, ketika kita pukul sebuah lonceng, maka akan 

terdengar bunyi. Sementara lonceng berbunyi, ketika kita sentuh 

maka akan terasa getaran lonceng dan ketika kita rasakan bahwa 

lonceng berhenti bergetar, maka seiring dengan itu pula kita tidak 

lagi mendengar bunyi. Begitu juga ketika beduk dipukul, maka 

akan terasa getaran bedug selama terdengar bunyi. Dari dua contoh 

yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyebab terjadinya bunyi adalah sesuatu yang bergetar, 

sedangkan lonceng dan bedug yang dipukul merupakan contoh dari 

sumber bunyi (sesuatu yang menghasilkan bunyi). 

Sifat-sifat bunyi: 

1) Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal 

2) Bunyi tidak dapat merambat  melalui ruang hampa udara 

(vakum) 
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3) Bunyi memerlukan waktu untuk merambat dari tempat asal 

getaran (sumber bunyi) ke telinga kita. 

4) Makin tinggi suhu udara, makin besar cepat rambat bunyi dan 

sebaliknya. Dalam hal ini berlaku rumus: 

v = vo + 0,6t 

dengan v adalah cepat rambat bunyi pada suhu t oC, vo adalah 

cepat rambat bunyi pada suhu 0 oC dan t adalah suhu udara 

(oC). (Foster, 2004) 

Syarat  terjadinya dan terdengarnya bunyi: 

1) Terdapat sumber bunyi 

2) Terdapat medium 

3) Pendengar  

b. Cepat Rambat Bunyi 

Cepat rambat bunyi didefinisikan sebagai hasil kali jarak 

antar sumber bunyi dan pendengar dengan selang waktu yang 

diperlukan bunyi untuk merambat. 

Untuk mengukur cepat rambat bunyi di suatu tempat 

menggunakan persamaan: 

t
sv =  

Dimana 

v : cepat rambat bunyi (m/s) 

s : jarak sumber bunyi dengan pendengar (m) 

t : selang waktu terdengar bunyi (s) 
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c. Frekuensi Bunyi 

Gelombang bunyi disamping mempunyai cepat rambat, 

juga memiliki frekuensi bunyi. Frekuensi mempengaruhi tinggi 

rendahnya bunyi. 

Menurut frekuensinya, bunyi di bagi menjadi tiga yaitu: 

1) Bunyi Infrasonik 

Merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. 

Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia normal, kecuali 

hewan tertentu seperti anjing dan jangkrik. 

2) Bunyi Ultrasonik 

Merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 

Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia 

normal, kecuali hewan tertentu seperti lumba-lumba dan 

kelelawar. 

3) Bunyi Audiosonik 

Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi 

antara 20 Hz – 20.000 Hz. Frekuensi tersebut merupakan 

daerah pendengaran manusia normal. 

d. Nada dan Desah 

1) Nada 

Nada merupakan bunyi yang frekuensinya berubah-ubah secara 

teratur. Contoh nada yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat 

musik seperti gitar, piano, organ, dsbg. 
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a) Hukum Marsene 

Hukum ini menentukan besar frekuensi nada yang 

dihasilkan, bila sebuah dawai/senar dibunyikan. Frekuensi 

nada pada dawai: 

i) Berbanding terbalik dengan panjang senar 

ii) Berbanding lurus dengan akar tegangan senar 

iii) Berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar 

iv) Berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar 

b) Hubungan antara nada dengan frekuensi bunyi 

Semakin tinggi frekuensi bunyi semakin tinggi nada bunyi 

yang dihasilkan. 

c) Hubungan antara kuat bunyi dengan amplitudo 

Semakin kuat/keras bunyi semakin besar amplitudo dan 

sebaliknya, semakin lemah bunyi maka amplitudo semakin 

kecil. 

2) Desah 

Desah merupakan bunyi yang frekuensinya tidak teratur, 

misalnya daun ditiup angin dan bunyi gemuruh ombak di 

pantai. 

e. Resonansi 

Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda 

karena didekati benda lain yang bergetar. Syarat resonansi adalah 
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frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi alami benda 

yang ikut bergetar. 

f. Pemantulan Bunyi 

1) Hukum Pemantulan Bunyi 

Hukum pemantulan bunyi berbunyi: 

a) Bunyi datang, garis normal dan bunyi pantul terletak pada 

satu bidang datar 

b) Sudut pantul sama dengan sudut datang 

 

Keterangan: 

AB : bunyi datang 

BC : bunyi pantul 

BD : garis normal 

i : sudut datang 

r : sudut pantul 

 

2) Jenis Bunyi Pantul 

a) Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan 

bunyi asli. Bunyi tersebut dapat terjadi bila jarak sumber 

bunyi dengan bidang pantul sangat dekat. Akibatnya bunyi 

pantul yang timbul akan memperjelas bunyi asli. 
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b) Gaung atau kerdam 

Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian 

bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi 

tidak jelas. 

c) Gema 

Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli 

selesai diucapkan. Pemantulan bunyi tersebut dapat terjadi 

apabila jarak antar sumber bunyi dengan bidang pemantul 

sangat jauh. Akibatnya bunyi pantul yang ditimbulkan 

terdengar jelas setelah bunyi asli selesai diucapkan. 

3) Manfaat Pemantulan Bunyi 

Tidak semua pemantulan bunyi merugikan, tetapi ada juga 

yang memberikan manfaat. Misalnya menentukan dalamnya 

laut, jurang, gua, dan lain-lain. Dengan menggunakan 

persamaan: 

2
vxts =  

Keterangan: 

s : jarak sumber bunyi dengan bidang pemantul (m) 

v : cepat rambat bunyi (m/s) 

t : selang waktu terdengarnya bunyi (s) 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.1. Diagram alir “Kerangka Berpikir Penelitian” 

Penyampaian materi dengan metode ceramah sudah sangat sering 

dilakukan oleh guru. Pada masa sekarang ini, hal penting yang tidak boleh 

dilupakan dalam pembelajaran fisika adalah bagaimana dapat menciptakan 

suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat 

menyukai pelajaran fisika.  

Dalam proses pembelajaran fisika di kelas diperlukan adanya 

interaksi antara guru dan siswa. Selain siswa dituntut untuk datang 

Materi Bunyi 

Proses 
pembelajaran: 

Belajar berdasarkan 
kurikulum KTSP

Pembelajaran 
kooperatif tipe 

STAD 

Quantum 
Teaching 

Berbasis 

Media: 
LKS, 
Kuis, 

Poster, 
Pengha

rum 
ruangan 

dan 
Musik 

Pembelajaran efektif 

Prinsip Belajar Tuntas: 
Minimal 85% peserta didik 

dalam satu kelas memperoleh 
nilai lebih dari atau sama 

dengan 65. 

Pemahaman Konsep Fisika: 
Adanya peningkatan 

pemahaman konsep fisika 
siswa pada masing-masing 

siklus 
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mendengarkan penyampaian materi pelajaran juga dituntut untuk terlibat 

aktif dalam pelaksanaan proses pembelajaran serta menghayati materi 

pelajaran yang disampaikan, sehingga pemahaman siswa dapat terbentuk. 

Model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

adalah model pembelajaran yang dirasa tepat dalam meningkatkan 

kemampuan pemahaman dan prestasi belajar fisika siswa. Metode 

pembelajaran STAD berorientasi dan mengoptimalkan daya pikirnya, 

sehingga proses belajar akan berlangsung efektif dan menyenangkan, 

sedangkan model pembelajaran Quantum Teaching merupakan model 

pembelajaran yang mencoba meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

meminimalisir hambatan-hambatan yang ada dan mengoptimalkan sarana 

pendukung untuk menciptakan loncatan dalam belajar. Dalam hal ini 

diterapkan dengan membuat siswa aktif terlibat dalam sistem 

pembelajaran baik dengan menggunakan LKS, musik, maupun kuis yang 

pada akhirnya akan membuat siswa kreatif dan terpusat pada pelajaran 

yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat diharapkan pelaksanaan 

pembelajaran dengan model STAD berbasis Quantum Teaching 

berbantuan LKS ini dapat efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

dan ketuntasan belajar fisika siswa. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

Model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching 

berbantuan LKS efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

ketuntasan belajar fisika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tembarak 

Temanggung tahun pelajaran 2008/2009 pada materi pokok Bunyi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Penentuan Obyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian  (Arikunto, 

2002). Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah semua 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung yang berjumlah 

139 siswa yang terbagi dalam lima kelas. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002). Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak 

dengan teknik random sampling. Hal ini dilakukan setelah 

memperhatikan ciri-ciri antara lain siswa mendapat materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, dan pembagian kelas tidak ada kelas unggulan. 

Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah kelas VIII A yang 

terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan.   

 

B. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode tes, metode dokumentasi dan metode observasi.  
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1. Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

fisika pada pokok bahasan tertentu untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran melalui ketuntasan belajar dan pemahaman konsep 

fisika siswa, dengan mengunakan dua macam tes yaitu tes yang 

mengukur ketuntasan belajar fisika siswa dan tes pemahaman konsep 

fisika. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa 

yang termasuk dalam  sampel penelitian.  

3. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

penggunaan model pembelajaran STAD berbasis Quantum Teaching 

dalam pembelajaran fisika. 
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C. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1. Diagram alir “Desain Penelitian”.         

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang 

dilaksanakan dalam  dua siklus, yang berisi dua rencana tindakan kelas 

yaitu metode STAD berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS dan 

penyempurnaan metode yang sama pada siklus yang kedua. Secara teoritis 

jika dengan dua siklus belum berhasil maka dilanjutkan dengan siklus 

berikutnya. Namun dalam penelitian ini hanya dilakukan dua siklus. Jika 

ternyata belum terselesaikan, maka dievaluasi kembali secara keseluruhan 

untuk dibahas dan dijadikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya 

Permasalahan 

Terselesaikan 

Pelaksanaan 
tindakan I 

Refleksi I Analisis Data I 

Merencanakan metode STAD 
berbasis Quntum Teaching 

berbantuan LKS 

Evaluasi I 

Belum 
terselesaikan

Terselesaikann 

Pelaksanaan 
tindakan II 

Refleksi II Analisis Data II 

Merencanakan penyempurnaan 
metode STAD berbasis Quntum 

Teaching berbantuan LKS 

Evaluasi II 

Belum 
terselesaikan 

Evaluasi dan 
pembahasan 
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yang mungkin tertarik untuk mengadakan penelitian dengan metode 

pembelajaran yang sama. 

Dalam model STAD berbasis Quantum Teaching diterapkan 

pembelajaran dengan pembentukan kelompok yang heterogen, dimana 

satu kelompok terdiri dari 5-6 orang dan diskusi antara 2-3 orang tiap 

kelompok. Dalam model pembelajaran ini juga ditekankan 

pengoptimalan tanggungjawab tim dalam upaya mengoptimalkan, 

mempercepat dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada ketika 

proses pembelajaran berlangsung, serta adanya pengakuan dan 

penghargaan terhadap kemampuan siswa. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Memasang poster Ikon dan pengharum sebelum pembelajaran 

dimulai. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi (permainan) dan 

apersepsi. ( Musik) 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas secara singkat 

4. Guru membagi siswa menjadi 5-6 orang tiap kelompok dengan 

komposisi yang dibuat heterogen sesuai data yang telah didapatkan 

guru sebelumnya. 

5. Guru meminta siswa untuk menempatkan diri dalam kelompoknya 

masing-masing dan membagikan LKS yang telah disiapkan. (satu 
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kelompok diberikan 2 set LKS). Diskusi dilakukan 2-3 orang dalam 

kelompok. 

6. Ketua kelompok memimpin dan bertanggungjawab terhadap anggota 

kelompok untuk mengerjakan soal dalam LKS. Apabila ada anggota 

kelompok yang belum paham, ketua kelompok harus mampu 

mengkondisikan semua sampai dapat mengerjakan seluruh soal dan 

memastikan semua dapat mengerti. Apabila  anggota kelompok tidak 

dapat mengerjakan, maka ketua kelompok diperbolehkan meminta 

bantuan kepada guru untuk menjelaskan. 

7. Guru mulai membunyikan musik pada saat siswa mengerjakan LKS, 

untuk memberikan suasana nyaman dan mendukung bagi aktifitas 

afektif siswa. 

8. Guru berkeliling untuk memeriksa dan mengkondisikan kelas. 

9. Guru meminta pada wakil dari salah satu kelompok untuk 

mengerjakan soal di depan kelas dan menjelaskan hasil pekerjaan 

kepada teman-teman yang lainnya. 

10. Guru memastikan hasil pekerjaan siswa di depan kelas tersebut benar 

atau tidak dengan cara membagikan kunci jawaban LKS pada siswa 

disetiap kelompoknya. 

11. Setelah kondisi kelas kondusif, guru meminta siswa untuk kembali 

ke tempat duduknya masing-masing. 
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12. Guru membagikan soal kuis yang berupa kartu soal pada siswa 

dengan catatan siswa tidak boleh bekerja sama dalam mengerjakan 

soal kuis. (musik) 

13. Guru memberikan penghargaan kepada 5 siswa yang memiliki 

perkembangan belajar paling baik dan 5 orang yang memiliki nilai 

tertinggi. 

14. Pengambilan dokumentasi. 

Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Membuat kelompok belajar yang terdiri dari 5-6 orang 

c. Membuat LKS, kartu soal dan kisi-kisi tes 

d. Menyusun materi tes 

e. Membuat kunci jawaban 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru menyampaikan materi tentang tujuan pembelajaran 

2) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi 

b. Kegiatan inti 

1) Guru menerangkan kepada siswa tentang materi yang akan 

diberikan 
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2) Guru membuat pertanyaan-pertanyaan ringan untuk 

memancing pemahaman siswa 

3) Guru membentuk kelompok yang heterogen dan mengatur 

tempat duduk siswa 

4) Agar setiap kelompok dapat bertatap muka, kelompok 

terdiri dari 5-6 orang 

5) Guru meminta setiap kelompok untuk mengerjakan LKS 

yang telah tersedia. Siswa mengerjakan secara berpasangan 

dua-dua atau tiga-tiga. Bila ada yang tidak dapat  

mengerjakan, teman satu kelompok bertanggungjawab 

menjelaskannya 

6) Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok 

7) Guru meminta setiap wakil kelompok untuk mengerjakan di 

depan kelas 

8) Guru memeriksa pekerjaan siswa dengan cara menanyakan 

terlebih dahulu pada kelompok lain apakah ada pendapat 

yang lain. Jika ada maka diminta untuk menuliskan 

pendapatnya di depan. 

9) Guru membahas hasil pekerjaan dari setiap kelompok 

10) Guru menanyakan kepada siswa apakah ada yang masih 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang 

telah diberikan 
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11) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang 

mengerjakan dengan benar 

c. Penutup 

1) Guru memberikan umpan balik tentang materi yang telah 

dipelajari 

2) Guru memberikan pekerjaan rumah 

3) Guru memberikan kuis 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilaksanakan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, aspek yang diamati 

adalah aktivitas siswa dan penggunaan model pembelajaran STAD 

berbasis Quantum Teaching dalam pembelajaran fisika. 

Evaluasi pada siklus I dilakukan dengan cara memberikan 

tes kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. 

4. Analisis dan refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. 

Refleksi pada siklus I dilaksanakan segera setelah tahap 

pelaksanaan tindakan dan observasi selesai. Berdasarkan  hasil 

observasi dan hasil tes pada siklus I, jika sudah memenuhi 

indikator penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian 

dihentikan dan jika belum memenuhi indikator penelitian yang 

telah ditetapkan maka penelitian dilanjutkan ke siklus 2. 
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Silkus 2 

1. Perencanaan 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Membuat kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 orang 

c. Membuat LKS, kartu soal dan kisi-kisi tes 

d. Menyusun materi tes 

e. Membuat kunci jawaban 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Melaksanakan skenario Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai dengan strategi pembelajaran siklus I 

yang telah disempurnakan. 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilaksanakan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilaksanakan dengan cara 

observasi langsung yang berarti mengadakan pengamatan langsung 

terhadap subyek penelitian. Observasi ini digunakan untuk 

mengetahui tahap-tahap kegiatan / aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar. Bentuknya berupa lembar pengamatan yang 

menampilkan aspek-aspek dari proses yang harus diamati. 

4. Analisis dan refleksi 

Menganalisis hasil observasi dan hasil evaluasi serta 

melakukan pemecahan masalah dari tindakan siklus 2. 
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D. Analisis Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Lembar Pengamatan Observasi, berupa: 

a. Lembar pengamatan keefektifan model pembelajaran STAD 

berbasis QuantumTeaching untuk guru , dan 

b.  Lembar pengamatan aktivitas siswa 

2. LKS dan Kartu Soal 

Digunakan dalam proses pembelajaran dengan metode 

STAD berbasis Quantum Teaching  

3. Soal Tes Siklus 1 dan Siklus 2 

Baik pada siklus 1 maupun siklus 2, soal tes terdiri dari 

dua bagian yaitu tes yang digunakan untuk mengukur ketuntasan 

belajar siswa dan soal tes pemahaman konsep fisika. 

4. Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes berupa soal – soal yang terdapat dalam materi  

pokok Bunyi. Bentuk tes yang digunakan adalah tes obyektif  

beralasan. 

a. Tes Obyektif Beralasan 

Dalam penelitian ini digunakan bentuk tes obyektif 

beralasan karena: 
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1) Alasan yang diberikan siswa pada tes ini menunjukkan 

apakah siswa benar-benar memahami suatu konsep atau 

tidak 

2) Mencakup materi lebih banyak dan lebih mendalam 

Penskoran pada tes obyektif beralasan: 

Tabel 3.1.  Penskoran Hasil Tes 

No Jawaban Siswa Skor 

1 Jawaban benar, penjelasan menunjukkan 

bahwa konsep yang dipahami adalah benar  

4 

2 Jawaban benar, penjelasan jawaban 

menunjukkan hanya sebagian konsep yang 

dipahami 

3 

3 Jawaban benar, tetapi penjelasan tidak 

sebagaimana yang seharusnya 

1-2 

4 a. Jawaban benar, tetapi tidak memberikan 

penjelasan 

b. Jawaban maupun penjelasan salah 

c. Jawaban maupun penjelasan kosong 

d. Jawaban benar, tetapi penjelasan jawaban 

tidak berhubungan dengan pertanyaan 

0 

 

b. Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan  

2) Menentukkan tipe soal 

3) Menentukkan jumlah butir soal 
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4) Menentukkan waktu mengerjakan soal 

5) Membuat kisi – kisi soal 

6) Menuliskan petunjuk mengerjakan soal , bentuk lembar 

jawab , kunci jawaban dan penentuan skor 

7) Menulis butir soal 

8) Menguji cobakan indikator 

9) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas , reliabilitas, 

daya beda dan tingkat kesukaran 

10) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis 

yang sudah dilakukan 

c. Pelaksanaan Tes Uji Coba 

Setelah perangkat tes tersusun , kemudian di uji coba kan 

pada kelas yang bukan merupakan indikator penelitian, 

melainkan kelompok lain yaitu kelas IX A SMP Negeri 1 

Tembarak Temanggung. Tes uji coba dilakukan untuk menguji 

apakah  butir-butir soal tersebut memenuhi kualifikasi soal yang 

layak digunakan, yaitu butir soal valid dan perangkat tes 

tersebut. 

d. Analisis Perangkat Tes  

Setelah diadakan uji coba,  langkah selanjutnya adalah 

menganalisis hasil uji coba instrumen. Butir demi butir soal itu 

diteliti kualitasnya. Adapun hal – hal yang dianalisis dari uji 

coba sebagai berikut: 
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1) Taraf kesukaran 

Teknik perhitungan taraf kesukaran butir soal 

adalah menghitung berapa persen testee yang menjawab 

benar untuk tiap – tiap item.Untuk menginterpretasikan nilai 

karakter kesukaran soal obyektif beralasan dapat digunakan 

tolok ukur sebagai berikut: 

a) Jika jumlah testi yang gagal mencapai 27 %, termasuk 

mudah 

b) Jika jumlah testi yang gagal antara 28 % sampai dengan 

72%, termasuk sedang 

c) Jika jumlah testi yang gagal 72 % ke atas, termasuk 

sukar. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

TK = TG  x 100% 
 N 

 

Keterangan: 

 TK = taraf kesukaran 

 TG = banyaknya testi yang gagal 

  N = banyaknya siswa 

( Arifin , 1991 ) 

Berdasarkan hasil uji coba, dalam tes yang 

mengukur ketuntasan belajar fisika yang termasuk dalam 

kategori: 
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a) Mudah adalah soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

b) Sedang adalah soal nomor 4, 10, 27 

c) Sukar adalah nomor 14 

Adapun untuk soal tes pemahaman konsep fisika 

yang terdiri dari 19 soal yaitu nomor 1, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 

16, 23, 24, 25, 26, 19, 21, 28, 31, 32, 34, 35 yang termasuk 

dalam kategori: 

a) Mudah adalah soal nomor 1, 7,12, 13, 14, 16, 19, 21, 

23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35. 

b) Sedang adalah soal nomor 4, 10 

c) Sukar adalah nomor 14 

2) Daya pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya 

pembeda adalah dengan menghitung perbedaan dua buah 

rata – rata (mean) yaitu antara rata – rata dari kelompok atas 

dengan rata – rata kelompok bawah untuk tiap – tiap item. 

Adapun untuk menghitung daya pembeda soal obyektif 

beralasan dapat digunakan rumus: 
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Keterangan: 

t  = daya pembeda 

MH = rata – rata dari kelompok atas 

ML = rata – rata dari kelompok bawah 

2
1XΣ = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok   

atas  

2
2XΣ = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok 

bawah 

Ni = 27% x N , dengan N adalah jumlah peserta tes 

Df = ( n1 – 1 ) + ( n2 – 1 ) , σ   = 5 % 

( Arifin , 1991) 

 Soal memiliki daya beda yang signifikan apabila t 

>ttabel. Berdasarkan hasil uji coba, baik dalam tes ketuntasan 

belajar maupun tes pemahaman konsep fisika diperoleh 

bahwa seluruh soal yang diujicobakan signifikan kecuali 

soal nomor 10 dan 20. 

3) Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkkan 

tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument 

(Arikunto, 1992). Sebuah tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak di ukur. 

Untuk mengetahui validitas soal digunakan rumus 

koefisien korelasi product moment sebagai berikut: 
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rxy = 
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Keterangan: 

rxy   = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

N   = jumlah sampel 

X   = skor tiap item  

Y   = skor total 

 (Arikunto, 2002) 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel 

harga kritik product moment dengan taraf signifikasi 5 %. 

Jika rxy  > rkritik  maka butir tersebut valid.  

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 35 butir 

untuk tes ketuntasan belajar dan 19 butir untuk tes 

pemahaman konsep fisika. Secara keseluruhan diperoleh 

bahwa butir-butir soal yang tidak valid adalah soal nomor 

10, 11, 14 dan 20. 

Perhitungan analisis butir soal uji coba tes 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4) Reliabilitas Soal 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument 

dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data (Arikunto, 1993) 
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Suatu tes dikatakan reliabel jika  dapat memberikan 

hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali atau hasil-hasil 

tes tersebut menunjukkan ketetapan. 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mencari 

reliabilitas soal  adalah  
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Keterangan: 

11r  : reliabilitas yang dicari 

∑ 2
iσ  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
tσ  : varians total 

k  : banyaknya butir soal 

Rumus varians: 

N
N
XX

2
2

2

)(Σ
−Σ

=σ  

(Arikunto, 2002) 

Harga r11 tersebut dikonsultasikan pada tabel 

product moment dengan taraf nyata 5%. Apabila harga 

r11>rtabel maka instrument tersebut reliabel. 

Nilai n = 32 dan taraf signifikan 5% sehingga 

didapat rtabel = 0,349. Berdasarkan uji coba soal yang telah 

dilaksanakan, hasil perhitungan dari soal uji coba diperoleh 
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11r  = 0,8963. Karena  11r  > rtabel, maka menunjukkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel. Contoh perhitungan reliabilitas 

soal obyektif beralasan dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Minimal 85% peserta didik dalam satu kelas memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 65. 

2. Adanya peningkatan pemahaman konsep fisika siswa pada masing-

masing siklus 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus 1 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2009 jam keempat dan kelima 

yang membahas materi tentang karakteristik gelombang bunyi, bunyi 

infrasonik, ultrasonik dan audiosonik.  Siklus 2 dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 7 April 2009 jam pertama dan kedua yang membahas materi tentang 

resonansi dan manfaat serta dampak pemantulan bunyi. Adapun untuk  data 

hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketuntasan belajar fisika siswa, 

diperoleh adanya peningkatan pada siklus 1 ke siklus 2. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil tes siswa pada siklus 1 tentang hasil belajar fisika 

siswa adalah 69,23% dan hasil tes pada siklus 2 adalah 87,18%. Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah siklus 2, indikator keberhasilan sudah 

tercapai. Adapun untuk hasil tes tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Ketuntasan Hasil Belajar Fisika Siswa 

No Hasil Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rata-rata 

Ketuntasan klasikal (%) 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

67,59 

69,23 

91,7 

43,3 

76,38 

87,18 

91,7 

55 
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Grafik ketuntasan hasil belajar fisika siswa dinyatakan dalam Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Fisika Siswa 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh adanya peningkatan pemahaman 

konsep fisika siswa. Nilai rata-rata tes pemahaman konsep fisika siswa 

pada siklus 1 adalah 76,81 dengan ketuntasan belajar klasikal untuk tes 

pemahaman konsep fisika adalah 84,61% dan pada siklus 2 rata-rata nilai 

tes pemahaman konsep fisika siswa 81,69 dengan ketuntasan belajar 

klasikal untuk tes pemahaman konsep fisika adalah 97,46%. Selain itu, 

jika dilihat dari nilai masing-masing individu pada tes pemahaman konsep 

fisika, hampir seluruh siswa mengalami peningkatan hasil belajar. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan hasil pemahaman konsep fisika siswa 

dari siklus 1 ke siklus 2. Adapun untuk hasil tes pemahaman konsep fisika 

siswa dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Pemahaman Konsep Fisika Siswa 

No Hasil Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rata-rata 

Ketuntasan klasikal (%) 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

76,81 

84,61 

95,83 

37,50 

81,69 

97,46 

95,83 

62,50 

 

Grafik pemahaman konsep fisika siswa dapat dilihat dalam Gambar 4.2 

dan Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Grafik Pemahaman Konsep Fisika 

 

         

 

 

 

 

Gambar 4.3. Grafik Ketuntasan Belajar Klasikal Tes Pemahaman Konsep   
Fisika 
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GRAFIK AKTIVITAS SISWA
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3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aktivitas siswa, diperoleh adanya 

peningkatan pada siklus 1 ke siklus 2. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

pengamatan siswa pada siklus 1 yaitu mencapai 75% dan pada siklus 2 

aktivitas siswa mencapai 86,36%. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa 

setelah pembelajaran siklus 2, indikator keberhasilan sudah tercapai. 

Grafik perkembangan aktivitas siswa dapat dinyatakan dalam Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Grafik Aktivitas Siswa dari Siklus 1 ke Siklus 2 

 

4. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aktivitas guru, diperoleh adanya 

peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

pengamatan terhadap guru pada siklus 1 bahwa aktivitas guru mencapai 

75%, sedangkan pada siklus 2 aktivitas guru meningkat menjadi 86,54%. 

Hal ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan sudah tercapai. 

Menurut guru yang mengobservasi jalannya penelitian tindakan kelas ini 

yaitu Ibu Dewi Lestari, S.Pd. model pembelajaran STAD berbasis 

Quantum Teaching sangat bagus apabila diterapkan pada materi lainnya, 

75%

86,36%
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GRAFIK AKTIVITAS GURU
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karena dapat melatih kerjasama, konsentrasi dan kondisi kelas yang 

menyenangkan.Grafik perkembangan aktivitas guru dinyatakan dalam 

Gambar 4.5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5. Grafik Aktivitas Guru dari Siklus 1 ke Siklus 2 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan 

model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS 

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan ketuntasan belajar fisika siswa. 

Hal ini dapat terjadi karena dalam proses pembelajarannya mendorong siswa 

untuk lebih aktif bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya dan kreatif 

dalam mengembangkan ide-ide yang dimilikinya dalam diskusi antar siswa, 

sehingga secara tidak langsung mampu mengembangkan kerja sama antar 

siswa dalam kelompok.  

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Carin (dalam Haryanto, 

2008) bahwa beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif antara lain setiap 

anggota memiliki peran, terjadi interaksi langsung di antara siswa, setiap 

anggota kelompok bertanggungjawab atas belajarnya dan juga teman-teman 

75%

86,54%
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sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok dan berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Hal ini berpengaruh pada  proses pemecahan masalah saat diskusi dalam 

kelompok yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif 

dalam mempelajari, mencari dan menemukan informasi untuk diolah menjadi 

konsep, prinsip, teori maupun kesimpulan, yang selaras dengan asumsi dasar  

Teori Perkembangan  bahwa interaksi antar siswa di sekitar tugas-tugas yang 

sesuai, dapat meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep-konsep yang 

sulit. Dalam Teori Elaborasi Kognitif juga disebutkan bahwa pandangan 

dalam psikologi kognitif telah menemukan apabila informasi telah ada dalam 

memori, siswa harus terlibat dalam beberapa restruktur atau elaborasi kognitif 

yang paling efektif yaitu menjelaskan materi itu pada orang lain.(Ibrahim, 

2000)   

 Penyebab lain efektifnya model pembelajaran ini tidak terlepas dari 

lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar secara nyaman dan 

menyenangkan serta tidak membosankan saat belajar fisika. Hal ini karena 

dalam proses pembelajaran tersebut dilengkapi dengan model Quantum 

Teaching yang meliputi penyiapan suasana yang menggairahkan, landasan 

yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan pembelajaran yang 

dinamis dalam lingkungan kelas (DePorter,1999), sehingga seperti yang 

dikemukakan oleh Sugandi (2004) bahwa Quantum Teaching mampu 

menkonsentrasikan berbagai interaksi dalam proses pembelajaran menjadi 

cahaya yang melejitkan prestasi siswa, dengan menyingkirkan hambatan 



 

 

66

 

belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat 

belajar secara mudah dan alami. 

Pada siklus 1, untuk tes ketuntasan hasil belajar fisika, siswa yang 

memperoleh nilai 65 atau lebih sebanyak 27 siswa dan prosentase ketuntasan 

belajar fisika 69,23% dengan nilai rata-rata 67,59 sedangkan untuk tes 

pemahaman konsep fisika, siswa yang mendapatkan nilai 65 atau lebih ada 33 

orang atau 84,61% dengan rata-rata 76,82. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

siklus 1 belum dapat mencapai indikator keberhasilan yaitu prosentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 85% atau lebih dengan nilai belajar lebih 

dari atau sama dengan 65. (Mulyasa, 2004) 

Berdasarkan hasil observasi aktifitas guru dan siswa, hal ini terjadi 

karena dalam proses pembelajarannya masih banyak sekali terdapat 

kekurangan baik yang disebabkan oleh faktor guru maupun siswa. Guru  

masih mencoba mengadaptasikan model pembelajaran baru dengan 

menggunakan perangkat-perangkat yang ada, sehingga proses pengelolaan 

kelas agak mengalami kekurangan. Disamping itu juga siswa baru pertama 

kali memperoleh pembelajaran dengan model STAD berbasis Quantum 

Teaching dengan menggunakan musik sehingga guru agak merasa canggung. 

Akibatnya mulai terjadi kegaduhan awal ketika mulai diperdengarkan musik, 

namun lama kelamaan dapat terkondisikan dan siswa mulai merasa nyaman. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dari pembelajaran 

kooperatif seperti yang diungkapkan oleh Nurhadi (2004), bahwa kelemahan 

pembelajaran kooperatif antara lain dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan 
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di kelas, ada siswa yang tidak suka apabila diminta untuk bekerja sama dengan 

siswa yang lain, ada perasaan was-was pada anggota kelompok akan 

hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok dan banyaknya siswa yang takut bahwa 

pekerjaan tidak akan terbagi rata atau adil. Faktor-faktor tersebutlah yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada siklus 1. Hal ini sangat wajar, 

mengingat apa yang diungkapkan oleh Morris L. Bigge (Darsono, 2004) 

bahwa belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang 

yang tidak diwariskan secara genetik. Perubahan itu terjadi pada pemahaman, 

perilaku, persepsi, motivasi atau campuran dari semuanya secara sistematis 

sebagai akibat pengalaman dalam situasi tertentu. 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus 1, 

ternyata ada kesalahan dalam mengerjakan kuis dan masih banyak siswa yang 

belum memperoleh nilai sempurna (tuntas belajar). Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan alasan, mengajukan 

argumen, mengajukan dugaan ataupun pertanyaan. Disamping itu masih ada 

siswa yang belum termotivasi untuk mengerjakan kuis dan kurangnya 

penekanan guru akan reward yang akan diberikan kepada siswa, padahal jika 

mengacu pada teori motivasi, seharusnya motivasi siswa dalam pembelajaran 

kooperatif terletak pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur pencapaian 

tujuan saat siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran (Ibrahim, 2000).  

Dalam penggunaan musik, poster, pengharum ruangan, LKS maupun kartu 

soal yang telah diberikan, siswa juga masih belum terbiasa dengan perangkat-
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perangkat tersebut. Hal inilah yang menyebabkan metode Quantum Teaching 

kurang berhasil pada siklus 1, karena menurut Bobbi DePorter (2005), pada 

dasarnya pedoman dalam model pembelajaran ini adalah bagaimana 

mengoptimalkan faktor lingkungan sekeliling, alat bantu, pengaturan bangku, 

aroma dan musik yang terfokus pada hubungan yang dinamis dalam 

lingkungan kelas dan interaksi yang mendirikan kerangka untuk belajar. 

Belum tercapainya indikator keberhasilan pada siklus 1 juga 

disebabkan oleh penerapan kelompok yang kurang maksimal karena jumlah 

siswa dalam kelompok 5-6 orang sehingga diskusi lebih banyak dilakukan 

antar tiga orang. Agar lebih optimal dan tidak terjadi kejenuhan dalam 

pembelajaran, maka guru pada siklus berikutnya membentuk kelompok yang 

berbeda anggotanya pada masing-masing kelompok dengan memperhatikan 

jumlah siswa dalam kelompok dan heterogenitas siswa.  

Berbeda dengan  siklus 1, hasil belajar siswa pada siklus 2 telah 

mencapai indikator keberhasilan, yaitu prosentase ketuntasan belajar fisika 

85% atau lebih dan ada peningkatan pemahaman konsep fisika siswa. 

Berdasarkan perolehan nilai tes siklus 2, untuk tes ketuntasan belajar fisika, 

siswa yang memperoleh nilai 65 atau lebih sebanyak 34 siswa dan prosentase 

ketuntasan belajar fisika 87,18% dengan nilai rata-rata 76,38 sedangkan untuk 

tes pemahaman konsep fisika, siswa yang mendapatkan nilai 65 atau lebih ada 

38 orang atau 97,46% dengan rata-rata 81,69. Tercapainya indikator 

keberhasilan ini salah satunya disebabkan oleh mulai terbiasanya siswa 

dengan model pembelajaran yang diterapkan dan berhasilnya siswa dalam 
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beradaptasi dengan segala hal yang terkait dengan proses pembelajaran. 

Dengan kata lain, siswa bukan hanya belajar mengenai materi pokok pelajaran 

saja namun juga belajar bagaimana memfungsikan model pembelajaran yang 

diterapkan untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Hal ini sesuai 

dengan pengertian belajar, bahwa pada hakikatnya belajar adalah perubahan 

(Djamarah dan Zain, 2002). Gagne dan Berliner juga menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman, sementara  Slavin mengungkap bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman yang 

didapatnya. (Anni,2007) 

 Berdasarkan hasil observasi aktifitas guru dan siswa, tercapainya 

indikator keberhasilan ini juga disebabkan oleh meningkatnya aktivitas guru 

dan siswa dalam penggunaan model pembelajaran yang diterapkan. Guru telah 

menyempurnakan metode pembelajaran berdasarkan evaluasi-evaluasi yang 

diperoleh dari siklus 1, begitu juga dengan siswa yang dapat memanfaatkan 

beberapa sarana yang disediakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya 

berdampak pada mampunya siswa dalam mengerjakan soal kuis dengan cukup 

baik. Hal ini terlihat dari berkurangnya kesalahan siswa dalam 

mengungkapkan jawaban. Disamping itu, peran dan bimbingan guru terhadap 

kelompok-kelompok diskusi dalam pengerjaan LKS maupun dalam 

mengorganisasikan segala  komponen dalam proses pembelajaran sudah lebih 

merata dan optimal.  Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 

Djamarah dan Zain (2002) bahwa dalam kegiatan belajar mengajar seperti 
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mengorganisasikan pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, 

menilai proses dan hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan 

tanggung jawab guru.  

Faktor lain yang berperan besar dalam tercapainya indikator 

keberhasilan ini adalah penerapan pembentukan kelompok pada siklus 2 yang 

sudah lebih optimal. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama antar anggota 

kelompok yang semakin baik. Seperti yang dikemukakan Ibrahim (2000) 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim yang beranggotakan 4 sampai 5 

siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah 

masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama yang lainnya. Kerja sama ini merupakan suatu interaksi, 

merancang untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam tim.  

Dalam pelaksanaannya, baik guru maupun siswa pada pembelajaran 

siklus 2 sudah mampu menggunakan model pembelajaran tipe STAD berbasis 

Quantum Teaching dengan optimal sehingga dapat menerapkan model 

pembelajaran yang efektif dengan pembentukan kelompok yang heterogen, 

pengoptimalan tanggung jawab tim dalam upaya mengoptimalkan, 

mempercepat dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada ketika proses 

pembelajaran berlangsung, serta adanya pengakuan terhadap kemampuan 

siswa. Hal ini membuktikan bahwa Quantum Teaching mencakup unsur-unsur 

belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa, sekaligus mengubah 

kemampuan dan bakat ilmiah (potensi dasar) siswa menjadi cahaya 
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(kemampuan aktual) yang bermanfaat bagi mereka sendiri maupun orang lain 

(DePorter, 1999), melengkapi tujuan pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

dimana ada pengelompokkan campur atau heterogen yang melibatkan 

pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggotanya (Suyitno,2004), sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dengan kata lain, pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 sudah sesuai 

dengan apa yang direncanakan, sehingga penelitian hanya dilakukan sampai 

pada siklus 2. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran tipe STAD 

berbasis Quantum Teaching berbantuan LKS efektif dalam meningkatkan 

pemahaman konsep dan ketuntasan belajar Fisika Siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil yang dicapai pada saat tes akhir siklus, yaitu tes pemahaman 

konsep fisika dan ketuntasan hasil belajar fisika siswa. 

1. Hasil tes siklus 1, nilai rata-rata tes pemahaman konsep fisika siswa  

adalah 76,81 dengan ketuntasan belajar klasikal untuk tes pemahaman 

konsep fisika  adalah 84,61% dan pada siklus 2 rata-rata nilai tes 

pemahaman konsep fisika siswa 81,69 dengan ketuntasan belajar 

klasikal untuk tes pemahaman konsep fisika adalah 97,46%. Selain itu, 

jika dilihat dari nilai masing-masing individu pada tes pemahaman 

konsep fisika, hampir seluruh siswa mengalami peningkatan hasil 

belajar.  

2. Ketuntasan hasil belajar fisika siswa tercapai. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil tes siswa pada siklus 1 adalah 69,23%, sedangkan setelah 

dilaksanakan siklus 2 hasil tes  menunjukkan  87,18% siswa tuntas 

belajar.  

Tolok ukur keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai karena 

terdapat peningkatan pemahaman konsep fisika siswa dan ketuntasan hasil 
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belajar fisika siswa lebih dari atau sama dengan 85% yaitu 87,18%. Dua 

indikator ini menunjukkan efektifnya model pembelajaran tipe STAD 

berbasis Quantum Teaching dalam pembelajaran fisika. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melaksanakan tindakan 

kelas di SMP Negeri 1 Tembarak Temanggung, peneliti menyarankan 

kepada guru bidang studi fisika beberapa hal sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran tipe STAD berbasis Quantum Teaching sebaiknya 

juga dikembangkan pada materi pokok lain karena terbukti dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dan ketuntasan belajar fisika siswa. 

2. Pembagian kelompok akan lebih efektif jika setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa jika dibandingkan dengan kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa. 
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