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ABSTRAK 

 

 
Kusuma, Virgi Anjelita. 2020. Penerapan Model Student Teams Achievement 

Division untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Komunikasi 

pada Pembelajaran Fisika SMA. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Mosik, 

M. S. 

 

Kata kunci : STAD, pemahaman konsep, keterampilan komunikasi. 

 

Pembelajaran abad 21 tidak hanya menuntut siswa untuk memiliki nilai yang 

memuaskan namun harus disertai dengan berbagai keterampilan, salah satunya 

yaitu keterampilan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut maka diperluhkannya 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan 

keterampilan komunikasi siswa, maka digunakanlah model pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

adakah peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi siswa 

setelah mengikuti pembelajaran model STAD.  Penelitian ini merukapan penelitian 

eksperimen dengan Pretest-Posttest Control Group Design. Sampel yang 

digunakan yaitu siswa Kelas X SMA Negeri 5 Semarang Tahun Pelajaran 

2019/2020 dengan pengambilan teknik purposive sampling. Pemahaman konsep 

siswa diukur dengan menggunakan instrumen tes berupa pretest dan posttest. 

Keterampilan komunikasi siswa diukur menggunakan instrumen non tes berupa 

lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji Normalitas, uji 

independent sample t-test dengan software SPSS 23.0, dan uji N-Gain. Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman siswa pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari nilai N-gain kelas 

eksperimen yaitu 0,66 sedangkan kelas kontrol sebesar 0,49. Keterampilan 

komunikasi siswa pada kelas eksperimen setelah mengikuti pembelajaran model 

STAD mengalami peningkatan sebesar 0,40 dengan kriteria sedang dan pada kelas 

kontrol sebesar 0,11 dengan kriteria rendah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran STAD.  
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ABSTRACT 

 

Kusuma, Virgi Anjelita. 2020. Implementation of Student Team Achievement 

Division Model to Increase Concept Understanding and Communication Skills in 

Physics Learning of Senior High School. Final Project. Physics Departement, 

Mathematics and Science Faculty, Semarang State University. Advisors: Drs. 

Mosik, M.S. 

 

Keywords : STAD, Concept Understanding, Communication skills 

 

21st Century learning not only requires students to have satisfactory grades but 

must be accompanied by a variety of skills, one of which is communication skills. 

In line with this, a learning model is needed that can improve students' concept 

understanding and communication skills, then the learning model used is Student 

Teams Achievement Division (STAD). This study aims to find out whether there is 

an increase in students' concept understanding and communication skills after 

participating in learning models STAD.  This research is an experimental research 

with Pretest-Posttest Control Group Design. The sample used is Class X students 

of SMA Negeri 5 Semarang in 2019/2020 Academic Year by taking techniques 

purposive sampling. Concepts understanding is measured using test instruments in 

the form of pretest and posttest. Student communication skills are measured using 

a non-test instrument in the form of an observation sheet. Data analysis techniques 

used include normality test, independent sample t-test with software SPSS 23.0, and 

N-Gain Test. The results showed an increase in student’s concept understanding in 

the experimental class was higher than the control class. This can be seen from the 

N-gain value of the experimental class that is 0,66 while the control class is 0,49. 

The communication skills of students in the experimental class after participating 

in the STAD model learning increased by 0,41 with moderate criteria and in the 

control class is 0,11 with low criteria. It can be concluded that there is an increase 

in students' concepts understanding and communication skills after applying the 

STAD learning model. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal mendasar yang penting untuk terus 

dikembangkan oleh setiap negara. Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat 

mendukung terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan 

berwawasan luas sehingga dapat bersaing di era globalisasi ini. Karena pada 

dasarnya fungsi pendidikan ialah untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan manusia. Perkembangan pendidikan di Indonesia 

diharapkan dalam setiap proses pembelajaran siswa dapat menguasai dan 

memahami materi dan konsep, namun sebagian pendidik masih terus menerapkan 

penyelesaian materi-materi secara cepat dibandingkan pemahaman materi dan 

konsepnya. 

Dalam laman kemendikbud, 3 Desember 2019, diberitakan bahwa hasil 

studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains masih berada dibawah skor rata-

rata OECD. Oleh karena itu mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan, hal 

ini haruslah mendorong para pendidik untuk mampu memberikan pembelajaran 

yang efektif, inovatif, dan komunikatif yang melibatkan siswa dalam setiap proses 

pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan paradigma pembelajaran abad 21, peserta 

didik tidak hanya dapat menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan 

metode ceramah saja namun peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. 

Banyak kemampuan yang harus dimiliki dan terus dikembangan oleh peserta didik 
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pada pembelajaran abad ini, hal ini tentunya selaras dengan bagaimana cara atau 

metode pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik agar dapat mencapai semua 

kemampuan pembelajaran abad 21. Menurut Trilling & Fadel (2009) menyatakan 

bahwa pada abad 21 ini terdapat beberapa keterampilan yang harus dikembangkan 

yaitu keterampilan hidup dan karier, belajar dan inovasi, serta media informasi dan 

teknologi. Maka dari itu perlu suatu keterampilan komunikasi agar siswa dapat 

berkembang pada pembelajaran abad 21 ini.  

Kemampuaan siswa memahami materi-materi pada bangku sekolah 

merupakan hal yang sangat penting. Apalagi dalam bidang saintek, seperti 

pembelajaran dalam bidang fisika. Fisika sebagai proses atau proses ilmiah dapat 

diartikan sebagai proses yang menggambarkan fenomena alam melalui aktivitas 

perumusan masalah, berhipotesis, menginterpretasi data, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan hasil. Ilmu fisika sebagai produk dapat berupa kumpulan 

fakta/informasi, konsep, prinsip, hukum, teori yang dikenal sebagai produk ilmiah. 

Ilmu fisika sebagai dasar aplikasi (teknologi), fungsinya memberi pondasi/dasar 

dalam proses teknologi agar bermanfaat bagi manusia. Pembelajaran fisika 

memerluhkan pendekatan dan strategi yang sesuai dengan karakteristik materi 

fisika (Sarwi, 2016). 

Pendidikan di Indonesia berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Pada masa sekarang pemerintah menerapkan Kurukulum 2013 (K13) 

yang merupakan pengembangan dari kurikulum  sebelumnya yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini 

menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, mengklasifikasi, mengkoordinasikan, dan 
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mengkomunikasikan. Sehingga dalam mewujudkan pembelajaran 5M tersebuat 

siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran di sekolah.  

Namun sayangnya banyak sekolah yang masih menggunakan metode 

konvensional seperti ceramah dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Salah satunya 

ketika saya mengamati pembelajaran di sekolah ketika sedang praktik mengajar, 

siswa cenderung bosan ketika hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Dalam 

metode ini pembelajaran dilakukan oleh guru secara lisan dan peserta didik 

mendengarkan apa penjelasan yang disampaikan oleh guru. Guru cenderung 

mengajar dengan metode ceramah , tanya jawab dan tugas, sehingga siswa kurang 

pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa kurang terlatih. Selain itu, Ketika 

melalukan awal penelitian setelah mengamati pembelajaran di SMA Negeri 5 

Semarang juga menunjukkan hal yang sama. Masih sering digunakan pembelajaran 

yang berpusat dari guru, dengan hanya menjelaskan materi-materi pelajaran. 

Setelah mewawancarai guru mata pelajaran fisika, didapatkan bahwa keterampilan 

komunikasi siswa kurang optimal. Siswa cenderung diam dan masih malu-malu 

untuk berpendapat dan berkomunikasi di dalam kelas. Hal ini bertentangan dengan 

kurikulum 2013 yang menuntut siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Maka dari itu diperluhkannya model pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk 

mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitian Safarati (2019) menunjukkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif penguasaan materi siswa. Serta penelitian yang dilakukan oleh Akmal 

(2019), menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif 

tipe STAD berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi pada siswa. 
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Penjabaran diatas merupakan dasar penelitian selanjutnya untuk 

mengetahui apakah dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dapat 

pula meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi siswa. Model 

pembelajaran yang dirasa cocok untuk permasalahan tersebut adalah model 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). Menurut Slavin (2005) 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Dalam pembelajaran ini siswa akan duduk bersama dalam kelompok 

yang beranggotakan empat atau lima orang untuk menguasai materi yang 

disampaikan oleh guru. Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa 

supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai 

kemampuan yang diajarkan oleh guru.  

Adanya tahapan berkelompok dalam pembelajaran STAD dapat membuat 

siswa lebih mudah memahami materi dan konsep-konsep yang dipelajari karena 

dapat mendiskusikannya bersama teman-teman sebayanya. Hal ini didukung oleh 

penelitiah Farihah (2005), yang mengungkapkan bahwa dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada proses pembelajaran membuat siswa lebih 

mudah memahami materi pelajaran karena adanya saling membantu antar siswa 

dalam kelompok sehingga siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-

konsep yang sulit. Dalam tahapan diskusi pada pembelajaran ini juga dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa di kelas. Hal ini disampaikan 

oleh Siswoyo (2013) yang menyebutkan bahwa metode diskusi teknik presentasi 

dapat menfasilitasi dan memunculkan kemampuan komunikasi lisan siswa 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Student Teams Achievement Division untuk Meningkatkan 
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Pemahaman Konsep dan Keterampilan Komunikasi pada Pembelajaran Fisika 

SMA”. 

 

1.2. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan secara 

optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1) Penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas X IPA SMA Negeri 5 Semarang 

semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020. 

2) Materi pelajaran dalam penelitian ini dibatasi pada materi “Hukum Newton 

tentang Gravitasi” untuk siswa kelas X semester genap sesuai standar isi 

kurikulum 2013 revisi 2016. 

3) Masalah yang diteliti terfokus pada pemahaman konsep dan keterampilan 

komunikasi siswa setelah dilakukan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) terhadap peningkatan keterampilan komunikasi siswa? 
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3. Bagaimana respon siswa setelah diterapkan model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD)? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Mengetahui peningkatan pemahaman konsep peserta didik setelah diterapkan 

model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

2. Mengetahui peningkatan keterampilan komunikasi peserta didik setelah 

diterapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

3. Mengetahui bagimana respons siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD).  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan pengetahuan pengaruh penerapan model pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) untuk meningkatkan pemahaman 

konsep dan keterampilan komunikasi pada pembelajaran fisika SMA 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, memberikan pengalaman langsung dalam melaksanakan 

penelitian di bidang pendidikan fisika serta memberikan tambahan wawasan 
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pengetahuan dan pengalaman dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru 

yang siap menciptakan pembelajaran yang variatif. 

b. Bagi guru, memberikan gambaran penerapan model pembelajaran yang 

kooperatif serta pada pokok bahasan yang lain. 

c. Bagi siswa, memberikan model pembelajaran guna meningkatkan pemahaman 

konsep dan keterampilan komunikasi.  

 

1.6. Penegasan Istilah 

1. Student Team Achievement Division (STAD) 

Menurut Slavin (2008:12) STAD merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dalam pembelajaran ini siswa 

akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat atau lima orang 

untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Gagasan utama dari STAD 

adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu 

sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan suatu model pembelajaran yang melatih siswa 

dalam menjalin kerjasama dalam satu kelompok kecil dan saling membantu dalam 

memecahkan masalah, sehingga dalam penguasaan materi pelajaran memperoleh 

pemahaman yang sama. Siswa akan lebih mudah untuk menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling mendiskusikan konsep-konsep itu 

dengan temannya untuk saling bekerjasama dan saling ketergantungan dalam 

struktur tugas, tujuan dan hadiah. 
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2. Pemahaman konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menyerap pemikiran atau 

pemikiran. Seperti mampu menyatakan ulang sebuah konsep, mampu memahami 

apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, mampu 

mengungkapkan atau memberi penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan 

kata-kata sendiri materi yang disajikan kedalam bentuk yang lebih dipahami. 

3. Keterampilan komunikasi 

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan 

pesan dari seseorang dengan orang lainnya baik secara lisan maupun tulisan 

(Suryadi, 2004: 9). 

 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian 

isi dan bagian akhir skripsi. 

1.7.1. Bagian Pendahuluan 

  Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian 

tulisan, pengesahan, motto dan persembahan, prakarta, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.7.2. Bagian Isi 

 Bagian isi terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.  
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Bab 2 : Tinjauan Pustaka  

Berisi tentang teori-teori dan konsep yang mendasari penelitian. 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Berisi metode yang digunakan untuk analisis data yang meliputi: metode penentuan 

obyek penelitian, metode pengumpulan data, penyusunan instrumen, prosedur 

penelitian dan metode analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh  yang disertai dengan analisis data serta 

pembahasannya. 

Bab 5 : Penutup 

Berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran. 

 

1.7.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Hakikat Model Pembelajaran  

Pebelajaran merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari dunia 

pendidikan. Menurut Davis, sebagaimana dikutip oleh Rusman (2012: 229), salah 

satu kecenderungan yang sering diluapkan adalah meluapkan bahwa hakikat 

pembelajaan adalah belajarnya siswa dan bukan mengajarnya guru. Pendapat ini 

secara tidak langsung menuntut guru untuk memilih model pembelajaran yang 

dapat memacu semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam 

pengalaman belajarnya. 

2.1.1 Model Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD)  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) 

dikembangkan oleh Robert Slavin di Universitas John Hopkin dan merupakan tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yang menekankan pada aktivitas 

dan interaksi antara siswa dengan siswa untuk saling memotivasi dan membantu 

dalam memahami suatu materi pelajaran. Menurut Slavin, sebagaimana dikutip 

oleh Rusman (2013:213), model STAD (Student Team Achievement Division) 

merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini 

juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris, Teknik, dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. Menurut Sugianto (2014 : 118) ada 6 fase dalam 

pembelajaran kooperatif. Berikut ini merupakan sintaks model pembelajaran 

kooperatif. 
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Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1 : Menyampaikan tujuan maupun 

kompetensi dan motivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan maupun 

kompetensi yang ingin dicapai selama 

pembelajaran dan memotivasi siswa 

belajar 

Fase 2 : Mmenyajikan informasi Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan 

Fase 3 : Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

cara membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien 

Fase 4 : Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Fase 5 : Evaluasi Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau 

meminta kelompok presentasikan hasil 

kerja 

Fase 6 : Memberikan penghargaan Menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok 

 

Menurut Dian (2011), “Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah 

satu model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dengan bantuan lembaran 
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kerja sebagai pedoman secara berkelompok, berdiskusi guna memahami konsep-

konsep, menemukan hasil yang benar”. Semua anggota diberi tanggung jawab, 

semua siswa secara individu diberi tes yang akan berpengaruh terhadap evaluasi 

seluruh kelompok, yaitu terdiri atas 4-5 orang. Setiap tim atau kelompok hendaknya 

memiliki anggota yang heterogen baik jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), ras, 

etnik, maupun berbagai kemampuan (tinggi, sedang, rendah). Tiap anggota tim 

menggunakan lembaran kerja akademik (lembar kerja siswa) dan kemudian saling 

membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar 

sesama anggota tim secara individu atau tim, tiap satu atau dua minggu diadakan 

evaluasi untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang 

telah dipelajari. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaanya terhadap 

bahan ajar, dan kepada siswa secara individu atau tim yang meraih prestasi tinggi 

atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan. Kadang-kadang beberapa atau 

semua tim memperoleh penghargaan, jika mampu meraih suatu kriteria atau standar 

tertentu.  

Menurut Slavin, sebagaimana dikutip oleh Dian (2011), pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) memiliki 5 komponen 

utama, yaitu:   

a. Bahan pembelajaran di sajikan oleh guru baik secara langsung ataupun melalui 

media pembelajaran  

b. Anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang yang heterogen dari segi penampilan 

akademik, kelamin dan etnis.  

c. Dilakukan tes individu setelah beberapa kali siswa mengerjakan latihan  

d. Dilakukan penilaian terhadap nilai kemajuan individu  
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e. Diberikan pengakuan terhadap tim berdasarkan kemajuan anggota kelompok  

Tahap-tahapan yang dilalui pembelajaran kooperatif tipe STAD, meliputi:  

1) Tahap Penyajian Materi  

Guru menyajikan materi melalui metode ceramah, demonstrasi, ekspositori, 

atau membahas buku pelajaran. Dalam tahap ini, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran khusus dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang konsep yang 

akan dipelajari, agar siswa dapat menghubungkan apa yang telah dimiliki dengan 

yang disampaikan oleh guru.  

2) Tahap Kegiatan Kelompok  

Guru membagikan LDS kepada setiap siswa sebagai bahan yang dipelajari 

guna kerja kelompok. Guru menginformasikan bahwa LDS harus benar-benar 

dipahami bukan sekedar diisi dan diserahkan pada guru. LDS juga digunakan 

sebagai keterampilan kooperatif siswa. Dalam hal ini, apabila di antara anggota 

kelompok ada yang belum memahami, maka teman sekelompoknya wajib memberi 

penjelasan kembali karena guru hanya sekedar menjadi fasilitator yang memonitor 

kegiatan setiap kelompok.  

3) Tahap Tes Individu  

Tes individu atau hasil belajar ini digunakan setelah kegiatan kelompok usai 

dan dikerjakan secara individu. Tes ini bertujuan supaya siswa dapat menunjukkan 

apa yang mereka pahami saat kegiatan kelompok berlangsung dan disumbangkan 

sebagai nilai kelompok.  

4) Tahap perhitungan Nilai Perkembangan Individu  

Perhitungan nilai perkembangan individu dimaksudkan agar setiap siswa 

terpacu untuk meraih prestasi yang maksimal. Perhitungan nilai perkembangan 
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individu dihitung berdasarkan skor awal. Skor awal mewakili skor rata-rata siswa 

pada kuis-kuis sebelumnya. Apabila memulai model kooperatif tipe STAD setelah 

memberikan tiga kali atau lebih kuis, maka digunakan hasil nilai terakhir siswa dari 

tahun lalu. Skor perkembangan individu didapat dari selisih skor awal dengan skor 

tes setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, kemudian 

guru melihat pedoman pemberian skor perkembangan individu.  

5) Tahap Penghargaan Kelompok  

Penghargaan kelompok diberikan secara sederhana oleh peneliti atas dasar 

aktivitas dan jumlah siswa yang tuntas belajar. Bentuk penghargaannya sangat 

situasional. Peneliti (Guru) bisa memberikan poin pada kelompok dengan aturan 

aturan khusus ataupun dengan cara sederhana yang intinya kerja keras siswa beserta 

kelompoknya dihargai apapun hasinya.  

Menurut Rusman (2012:216), skor kelompok diitung dengan membuat rata-

rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua 

skor perkembangan individu anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota 

kelompok tersebut. Selain itu, terdapat beberapa keuntungan dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Kagan, sebagaimana dikutip oleh 

Dian (2011), ada tiga keuntungan, yaitu:  

a. Semua siswa memiliki kesempatan untuk menerima hadiah setelah 

menyelesaikan suatu materi pelajaran  

b. Siswa mempunyai kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi  

c. Hadiah yang di berikan kepada kelompok dapat digunakan untuk memberikan 

motivasi berpretasi pada semua siswa.  
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Selanjutnya menurut Suherman (2001:219) inti dari cooperative Learning 

model STAD adalah guru menyampaikan suatu materi, kemudian siswa bergabung 

dalam kelompoknya yang terdiri dari empat atau lima orang untuk menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan oleh pengajar. Setelah selesai mereka menyerahkan secara 

tunggal untuk setiap kelompok. Kemudian siswa diberikan kuis atau tes secara 

individu. Skor hasil kuis atau tes digunakan untuk menentukan skor individu dan 

untuk menentukan skor kelompoknya. 

 

2.2.  Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan bagian paling terpenting dalam proses pembelajaran. 

Hal in didapat melalui semua proses yang dilakukan dengan belajar mengajar. 

Dalam aspek pembelajaran pemahaman adalah jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru (Arifin, 2010:21). Pemahaman sebagai terjemah dari istilah 

understanding (Darmanto, 2011:12) diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi 

bahan yang di pelajari. Pemahaman siswa pada topik tertentu akan menuntut 

pemahaman siswa pada topik sebelumnya. 

Adapun indikator dari pemahaman konsep menurut Bloom, sebagaimana 

dikutip oleh Anderson (2010: 100) adalah sebagai berikut:  

1. Menafsirkan yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke bentuk informasi 

lainya. 

2. Mencontohkan yaitu memberikan contoh dari suatu konsep.  

3. Mengklasifikasikan yaitu mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) 

masuk dalam kategori tertentu.  
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4. Merangkum yaitu kemampuan membuat rangkuman atau ringkasan poin utama 

dari suatu konsep yang diberikan kepada siswa.  

5. Membandingkan yaitu kemampuan siswa dalam mendeteksi persamaan dan 

perbedaan antara dua atau lebih objek yang diamati  

6. Menyimpulkan yaitu menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta. 

7. Menjelaskan yaitu membangun dan menggunakan model sebab akibat 

Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga aspek menurut Bloom (1956: 91-

95), yaitu: 1) Pemahaman tentang terjemahan (Translasi), Kemampuan dalam 

memahami suatu gagasan yang dinyatakan dengan cara lain dari pernyataan awal 

yang dikenal sebelumnya. 2) Pemahaman Interpretasi (Kemampuan Menafsirkan), 

kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, diubah atau disusun 

dalam bentuk lain. 3) Pemahaman tentang ekstrapolasi, kemampuan untuk 

meramalkan kecenderungan yang ada menurut data tertentu dengan mengutarakan 

konsekuensi dan implikasi yang sejalan dengan kondisi yang digambarkan. Dapat 

disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa pemahaman konsep merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menerima suatu materi dalam 

proses pembelajaran dengan memperhatikan tiga aspek yaitu translasi, interpretasi 

dan ekstrapolasi.  

 

2.3. Keterampilan Komunikasi 

Salah satu keterampilan yang termasuk ke dalam 21st Century Skills adalah 

keterampilan berkomunikasi dan bahkan merupakan salah satu keterampilan yang 

harus dimiliki seseorang ketika memasuki dunia kerja (Bybee, 2013). Studi lainnya 

yang dilakukan oleh Andrew & Taylor menyatakan bahwa tenaga kerja di sebuah 
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perusahaan yang kurang menguasai keterampilan abad 21 akan berada pada posisi 

yang tidak menguntungkan untuk berkompetensi secara global, dan akan 

mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan - tantangan yang muncul seiring 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Andrew & Taylor, 2009). 

Berkomunikasi bukan hanya soft-skill namun juga dipandang sebagai salah 

satu kunci untuk menghadapi tantangan di abad ke – 21. Komunikasi sendiri 

merupakan suatu bentuk memberikan atau menerima informasi. Komunikasi 

menjadi aspek yang sangat penting di dalam kehidupan karena komunikasi pada 

dasarnya merupakan dasar dari seluruh aspek di dalam kehidupan. Ketika seseorang 

saat berkomunikasi dengan baik ia juga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya 

karena keterampilannya berkomunikasi dapat menunjang keterampilannya yang 

lain.  

Komunikasi dalam pembelajaran sendiri yang dirumuskan Iriantara  sebagai 

“proses penyampaian pesan atau gagasan pada suatu lingkungan belajar supaya 

mencapai keberhasilan secara efektif dan efisien. Ada yang menyebut komunikasi 

pembelajaran adalah komunikasi bermedia pembelajaran atau media 

konstruksional” (Iriantara, 2013). Komunikasi sendiri merupakan prinsip dasar dari 

suatu proses belajar, ketika seseorang memiliki pemahaman pengetahuan yang 

sangat tinggi namun ia tidak dapat mengkomunikasikan apa yang ada dipikirannya 

atau ia tidak dapat menyampaikan ide - idenya baik secara lisan maupun tulisan, 

maka hal tersebut akan menghambat proses dirinya dalam belajar dan menghadapi 

tantangan – tantangan yang hadir mengikuti tuntutan abad 21. Selain itu, secara 

umum komunikasi merupakan salah satu hak asasi manusia. 
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Pada pembelajaran sekarang haruslah menerapkan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa atau student center learning. Hal ini dirasa dapat 

mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Menurut Afroni & Triana (2018) 

komunikasi yang berorientasi pada siswa hendaknya dilakukan dengan kasih 

sayang untuk mengembangkan siswa sebagai pribadi. Misalnya, melalui tugas 

dalam kelompok para siswa di ajarkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan 

secara bersama-sama. Keterampilan komunikasi dapat diamati dalam berbagai 

indikator-indikator teetentu. Menurut pendapat Jacob, sebagaimana dikutip oleh 

Dainuri (2009:28) keterampilan komunikasi dapat diamati dalam beberapa aspek 

yang diantaranya : 

a. Mempresentasikan hasil diskusi 

b. Menyampaikan pendapat 

c. Menjawab pertanyaan 

d. Menuliskan hasil diskusi 

 

2.4. Kerangka Berpikir 

Kemampuaan siswa memahami materi-materi pada bangku sekolah 

merupakan hal yang sangat penting. Apalagi dalam bidang saintek, seperti 

pembelajaran dalam bidang fisika. Pemahamn materi dan konsep inilah yang perlu 

ditingkatkan karena untuk melanjutkan materi dalam pembelajaran fisika 

diperluhkan pemahaman konsep pada materi sebelumnya. Apabila siswa belum 

memahami konsep pada materi sebelumnya maka siswa akan kesulitan dalam 

mengikuti materi yang akan datang. Oleh karena itu pemahaman konsep siswa perlu 

ditingkatkan.  
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Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dikembangkan pada abad 21. Hal ini berkaitan dengan kemampuan siswa di dalam 

kelas. Keterampilan tersebut diperluhkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

yang akan dilakukan. Apabila komunikasi siswa kurang baik maka akan 

mempengaruhi kemampuan siswa tersebut untuk mempelajari materi yang 

diberikan. Komunikasi juga diperluhkan siswa untuk bersosialisasi dengan guru 

maupun siswa lainnya. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung 

secara optimal dan menyenangkan.  

Masih rendahnya pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi inilah 

menjadi dasar diperluhkan suatu metode pembelajaran yang efektif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menerapkan model pembelajaran 

berkelompok maka diharapkan siswa dapat lebih aktif berkomunikasi dan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pada materi yang sedang dipelajari dengan 

mendiskusikan dengan teman-temannya. Menurut penelitian Akmal (2019) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD 

berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi pada siswa. Model pembelajaran 

berkemlompok, berdiskusi dan presentasi juga dapat meningkatan pemahaman 

konsep siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Safarati (2019) menyebutkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif penguasaan materi siswa. Maka dari itu diperluhkannya model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan 

pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi siswa. Skema kerangka berpikir 

digambarkan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 

 

Permasalahan : 

• Pemahaman konsep siswa masih rendah. Pembelajaran fisika 

dimaksudkan untuk memahami konsep terlebih dahulu agar dapat 

menguasai materi-materi yang diajarkan. 

• Pada pembelajaran Abad 21 ini keterampilan komunikasi harus 

dikembangkan. Keterampilan komunikasi sangat diperluhkan dalam 

pembelajaran dikelas serta untuk memahami materi yang diajarkan 

Fakta : 

• Siswa yang belum menguasai konsep pada materi sebelumnya akan 

mengalami kesusahan untuk memehami materi selanjtnya 

• Siswa dengan keterampilan komunikasi yang kurang baik akan 

mempengaruhi kemampuan diri menguasai materi dan kemampuan 

bersosialisasi didalam kelas 

Diperluhkan upaya untuk : 

• Meningkatkan pemahaman konsep siswa 

• Meningkatkan keterampilan komunikasi siswa 

Pembelajaran kooperatif model STAD 

Safarati (2019) menyebutkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan kemampuan kognitif penguasaan materi siswa.  

Akmal (2019) menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi pada 

siswa. 

 

Penerapan Model Student Teams Achievement Division untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Komunikasi 

pada Pembelajaran Fisika SMA 
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2.5. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah dijabarkan di 

atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah : 

1) Ho : tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Ha : terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

2) Ho : tidak terdapat perbedaan keterampilan komunikasi siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Ha : terdapat perbedaan keterampilan komunikasi siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Subjek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA semester genap 

SMA Negeri 5 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan dua dari sepuluh kelas yang ada yaitu X IPA 3 dan X 

IPA 10. Teknik pengambilan sampel menggunakan  purposive sampling dengan 

saran dari guru mata pelajaran fisika kelas X. Tujuan pengambilan sampel ini yaitu 

untuk mengambil sampel yang memiliki kemampuan awal homogen sehingga hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan terhadap populasi.   

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Semarang. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran STAD. 

3.2.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pemahaman konsep dan keterampilan 

komunikasi siswa. 
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3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain True 

Experimental Design dengan Pretest-Posttest Control Group Design.  Pada desain 

ini, siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen akan diberi pretest (O1) 

kemudian siswa kelas eksperimen akan diberikan model pembelajaran STAD untuk 

meningkatkan pemahaman konsep fisika dan keterampilan komunikasi siswa 

sedangkan siswa kelas kontrol akan diberikan model pembelajaran konvensional 

(ceramah), setelah itu siswa diberi posttest (O2). Dengan demikian desain penelitian 

tersebut dapat digambarkan sesuai dengan pendapat Ruseffendi (2005:53) seperti 

berikut : 

 

 

 

 

keterangan : 

A : Kelas Eksperimen 

B : Kelas Kontrol 

O1 : Pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

X : Pembelajaran menggunakan metode Student Team Achievement Division 

O2 : Pemberian posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

A O1      X     O2 

B O1      O2 
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Secara umum penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap yakni tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. Masing-masing tahap 

dijabarkan sebagai berikut. 

3.3.1 Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan berisi hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian. Tahap 

ini meliputi : 

1. Menentukan subjek penelitian, yaitu siswa kelas X MIPA SMA Negeri 5 

Semarang. 

2. Melakukan observasi awal terhadap subjek yang akan diteliti. 

3. Studi Pustaka mengenai peranan pembelajaran kooperatif model STAD untuk 

meningkatkan pemahaman konsep, dan peranan model pembelajaran STAD 

untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, serta mengkaji penelitian 

sebelumnya yang relevan. 

4. Menyusun instrumen penelitian 

5. Melakukan validasi instrumen 

6. Menguji kelayakan instrumen. 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Tahapan ini meliputi : 

1. Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Melakukan kegiatan pembelajaran metode ceramah pada kelas kontrol dan 

pembelajaran model STAD pada kelas eksperimen untuk mengetahui adanya 

peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi siswa. 

3. Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.3.3 Tahap Pengolahan Data 

1. Mengolah data hasil pretest dan posttest.  

2. Menganalisis dan membahas data hasil penelitian.  

3. Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh untuk menjawab rumusan 

masalah. 

 

3.4 Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu 

metode tes dan nontes (dokumentasi, observasi, angket). 

3.4.1 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data pemahaman konsep siswa baik 

sebelum diberi perlakuan maupun setelah diberi perlakuan. Tes yang dilakukan 

terdiri atas pretest dan posttest. Data pretest dan posttest digunakan untuk 

mengetahui N-gain pemahamam konsep siswa 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data nama siswa, jumlah siswa, dan kemampuan awal siswa. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data awal berupa daftar nama siswa kelas X  semester 2 tahun 

ajaran 2019/2020 serta menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.4.3 Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk memperoleh skor keterampilan 

komunikasi peserta didik yang diamati secara langsung selama proses pembelajaran  

baik pada kelas kontrol maupun kelas ekperimen. Beberapa aspek yang diamati 
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adalah mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan mengajukan/ 

menanggapi pendapat. 

3.4.4 Metode Angket 

Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data respon siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran STAD. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa untuk dapat menjawabnya dalam 

bentuk menjelaskan, membandingkan, menguraikan, memberikan alasan atau 

bentuk lainnya yang sesuai dengan tuntutan pertanyaan denganbahasa sendiri 

(Sudjana, 2014: 35). Instrumen tes digunakan untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep siswa.  

Pemahaman konsep pada penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

aspek kognitif yang dinilai dengan menggunakan soal test sebelum perlakuan dalam 

bentuk pretest dan sesudah perlakuan dalam bentuk posttest. Pretest diberikan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan posttest untuk mengetahui 

kemampuan akhir siswa setelah diberikan perlakuan, instrumen tes dapat dilihat 

pada Lampiran 14. 

3.5.2 Instrumen Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui nilai keterampilan 

komunikasi siswa. Untuk menentukan skor peserta didik dalam setiap aspek dibuat 

rubrik penilaian keterampilan komunikasi yang memuat beberapa indikator dari 
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setiap aspek keterampilan komunikasi dan kriteria penskoran, rubrik penilaian ini 

dapat dilihat pada Lampiran 21. 

3.5.3 Angket Respon Siswa 

Angket digunakan untuk mengumpulkan respon siswa setelah diberikan 

perlakuan, angket atau kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan 

pengguna (Riduwan, 2009: 25). Angket respon siswa ini diberikan kepada siswa 

pada kelas eksperimen yang dapat dilihat pada Lampiran 7. Kisi-kisi angket respon 

siswa ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Respon Siswa terhadap Model Pembelajaran 

STAD 

 

Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Positif Negatif 

• Tanggapan siswa terhadap 

model pembelajaran STAD 

pada materi hukum newton 

tentang gravitasi 

9 2, 6 3 

• Presepsi siswa terhadap 

penguasaan konsep siswa 

1 11, 18 3 

• Presepsi siswa terhadap LDS 

dan keterampilan komuniksi 

siswa 

12 13, 14 3 
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Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Positif Negatif 

• Peran, motivasi, dan 

ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran 

4, 7, 8, 10 3, 5 6 

• Tanggapan siswa terhadap guru 

dalam pembelajaran 

15, 17 16 3 

• Persepsi siswa terhadap soal 

yang diberikan 

20 19 2 

Total 20 

 

 

3.6 Analisis Instrumen Penelitian 

3.6.1 Instrumen Tes 

Analisis instrumen tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda.  

3.6.1.1 Validitas  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas butir soal pada instrumen 

tes adalah Product Moment Corelation. Menurut Arikunto (2010:87) persamaan 

untuk mencari validitas adalah sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√{𝑁Σ𝑋2 − (Σ𝑋)2}{𝑁Σ𝑌2 − (Σ𝑌)2}
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 = koefisisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

𝑁 = banyaknya peserta tes 
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𝑋 = skor item 

𝑌 = skor total 

∑𝑋 = jumlah skor item 

∑𝑌 = jumlah skor total 

∑𝑋𝑌 = jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

∑𝑋2 = jumlah kuadrat skor item 

∑𝑌2 = jumlah kuadrat skor total 

Harga 𝑟𝑥𝑦 yang diperoleh dari masing-masing item kemudian dibandingkan 

dengan tabel r product moment untuk n = 34 dengan taraf signifikansi 5%, jika 

harga rhitung > rtabel maka item soal dikatakan valid, dan jika sebaliknya maka soal 

dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas instrument tes ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Tes 

 

No. Soal 𝒓𝒙𝒚 rtabel Keterangan 

1 0,652 0,339 Valid 

2 0,767 0,339 Valid 

3 0,781 0,339 Valid 

4 0,349 0,339 Valid 

5 0,811 0,339 Valid 

6 0,604 0,339 Valid 

7 0,169 0,339 Tidak Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 Dari 7 soal yang diujikan terdapat 6 butir soal yang 

valid dan 1 butir soal yang tidak valid. Perhitungan uji validitas selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 
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3.6.1.2 Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2010:122) reliabilitas soal uraian dapat dihitung dengan 

persamaan Alpha. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

Σ𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

) 

Keterangan :  

𝑟11  : reliabilitas yang dicari  

𝑛  : banyaknya butir soal  

Σ𝜎𝑖
2  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

𝜎𝑡
2  : varians total 

Setelah 𝑟11 diketahui, kemudian dibandingkan dengan harga rtabel dengan 

taraf signifikansi 5% jika 𝑟11> rtabel maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.  

Menurut Rusilowati (2014) pedoman untuk memberikan kriteria reliabilitas 

ditunjukkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas 

 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

0 ≤ r ≤ 0,2 Sangat Rendah 

0,2 < r ≤ 0,4 Rendah 

0,4 < r ≤ 0,6 Sedang 

0,6 < r ≤ 0,8 Tinggi 

0,8 < r < 1,0 Sangat Tinggi 
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Hasil analisis reliabilitas instrumen tes ditunjukkan pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen Tes 

 

Uji Nilai Kriteria 

Realiabilitas 0,7 Tinggi 

  

Berdasarkan tabel 3.4 nilai 𝑟11 sebesar 0,7 Sehingga dapat disimpulkan 

instrument tes reliabel dengan kriteria tinggi. Perhitungan analisis reliabilitas 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

3.6.1.3 Tingkat kesukaran soal 

Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal bentuk uraian menurut Arifin 

(2012) adalah menggunakan rumus berikut  

𝑇𝐾 = 
Rata − rata

Skor maksimum tiap soal
  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 
Jumlah skor siswa tiap soal 

banyaknya siswa
 

 

Indeks kesukaran sering diklasifikasikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 ≤ TK  0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK  0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK  1,00 Mudah 
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Hasil analisis tingkat kesukaran instrumen tes ditunjukkan pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Tes 

 

No. Soal Jumlah Soal Kriteria 

2, 3, 4, 5, 7 5 Mudah 

1 dan 6 2 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 3.6, 6 dari 7 soal yang diujikan terdapat 4 butir soal 

kategori mudah dan 2 butir soal kategori sedang. Perhitungan uji tingkat kesukaran 

soal selangkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

3.6.1.4 Daya pembeda (DP) 

Menurut Arifin (2012 : 146), langkah-langkah untuk menentukan DP  

adalah sebagai berikut.  

1. Menghitung jumlah skor setiap siswa.  

2. Mengurutkan skor total mulai dari yang terbesar sampai dengan skor yang 

terkecil.  

3. Menerapkan kelompok atas dan kelompok bawah. 

4. Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok (kelompok atas 

maupun kelompok bawah).  

5. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus:  

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan:  
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DP  : Daya pembeda  

�̅�𝐾𝐴 : rata-rata kelompok atas  

�̅�𝐾𝐵 : rata-rata kelompok bawah 

Klasifikasi daya bedanya ditunjukkan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Harga DP Klasifikasi 

DP > 0,40 Sangat Baik 

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup 

DP < 0,19 Kurang Baik 

 

Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen Tes ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen Tes 

 

No. Soal Jumlah Soal Kriteria 

2 1 Baik 

1, 3, 4, 5, 6,7 6 Cukup 

 

Berdasarkan Tabel 3.8 dari 7 butir soal yang diujikan terdapat 6 butir soal 

kategori cukup dan 1 butir soal kategori baik. Perhitungan uji daya pembeda dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 
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3.6.2 Instrumen Observasi 

Lembar observasi diisi dengan pilihan skor antara 0 sampai 4 yang dapat 

dilihat pada Lampiran 22. Skor rata-rata setiap aspek penilaian dikonversikan 

kedalam analisis data kualitatif. Langkah-lankahnya sebagai berikut : 

Menurut Purwanto (2009 : 102), Menghitung presentasi dengan rumus 

𝑁 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Rentang presentase dan kriteria kemampuan komunikasi : 

25,00% ≤ N < 43,75% = tidak baik 

43,75% ≤ N < 62,50% = cukup 

62,50% ≤ N < 81,25% = baik 

81,25% ≤ N ≤ 100,00% = sangat baik 

 

3.6.3 Angket Respons Siswa 

Angket respon terdiri dari 20 pertanyaan yang mewakili masing-masing 

indikator. Penilaian angket dihitung menggunakan teknik skala Likert berbentuk 

checklist. Menurut Sudjana (2014: 80) skala ini digunakan pada angket respon 

siswa dengan 4 alternatif pilihan yang dapat dilihat pada tabel 3.9. dan tabel 3.10 

Tabel 3.9 Skala Likert pada Pernyataan Positif 

 

Alternatif Pilihan Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Tabel 3.10 Skala Likert pada Pernyataan Negatif 

 

Alternatif Pilihan Skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 4 

 

3.7 Metode Analisis Data Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

hipotesis. Uji persyaratan hipotesis ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas 

pasa pretest dan posttest.  

3.7.1. Uji Prasyarat Hipotesis 

3.7.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai syarat untuk melakukan 

uji hipotesis. Pengujian normalitas data dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM 

SPSS 23 dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Apabila nilai Sig ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b. Apabila nilai Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

Nilai Sig yang digunakan yaitu nilai Sig yang berada dalam kolom Kolmogorov- 

Smirnov Z. 

Hasil analisis uji normalitas data ditunjukkan pada Tabel 3.11 Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. 
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Tabel 3.11 Hasil Uji Normalitas 

 

Data Kelas Nilai Sig Distribusi Data 

Pretest Eksperimen 0,195 Normal 

 Kontrol 0,200 Normal 

Posttest Eksperimen 0,131 Normal 

 Kontrol 0,071 Normal 

 

3.7.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan berasal dari populasi yang memiliki tingkat varians yang sama atau 

tidak. Pengujian homogenitas data dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 

23 dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Apabila nilai Sig ≥ 0,05 maka data bersifat homogen. 

b. Apabila nilai Sig < 0,05 maka data bersifat tidak homogen. 

Nilai Sig yang digunakan yaitu nilai Sig yang berada pada bagian Test of 

Homogeneity of Variances.  

Hasil analisis uji homogenitas data ditunjukkan pada Tabel 3.12 Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17. 

Tabel 3.12 Hasil Uji Homogenitas 

 

Data Kelas Nilai Sig Sifat Data 

Pretest 
Eksperimen 

0,284 Homogen 
Kontrol 

Posttest 
Eksperimen 

0,097 Homogen 
Kontrol 
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3.7.2. Uji Hipotesis  

3.7.2.1 T-test 

Uji T-test yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji paired t-test dengan 

membandingkan data pemahaman konsep siswa sebelum diberi perlakuan (pretest) 

dan sesudah pemberian perlakuan (posttest). Pengujian hipotesis ini digunakan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata nilai pemahaman 

konsep dan keterampilan komunikasi siswa, melalui model pembelajaran STAD. 

Bentuk hipotesis uji paired t-test yang diajukan sebagai berikut. 

1) Ho : tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa setelah diterapkan  

model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Ha : terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

2) Ho : tidak terdapat perbedaan keterampilan komunikasi siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Ha : terdapat perbedaan keterampilan komunikasi siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Pengujian hipotesis tersebut menggunakan IBM SPSS 23 dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

a. Apabila nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Apabila nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Nilai Sig. (2-tailed) yang digunakan yaitu nilai Sig. (2-tailed) yang berada pada 

bagian Independent Samples Test..  
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3.7.2.2 Uji Gain 

Uji gain dilakukan untuk mengetahui adakah peningkatan pemahaman 

konsep siswa dan keterampilan komunikasi siswa setelah adanya penerapan model 

pembelajaran STAD. Menurut Wiyanto (2008) besar peningkatan dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut. 

〈𝑔〉 =
〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡〉 − 〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉

100% − 〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉
 

Keterangan : 

〈𝑔〉 = besarnya faktor g 

〈𝑆𝑝𝑟𝑒〉 = skor rata-rata pretest (%) 

〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡〉 = skor rata-rata posttest (%) 

Kriteria besarnya faktor 〈𝑔〉 disajikan pada tabel 3.13 

Tabel 3.13 Kriteria Penilaian Uji N-gain 

 

Interval Kriteria 

〈𝑔〉 > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ 〈𝑔〉 ≤ 0,7 Sedang 

〈𝑔〉 < 0,3 Rendah 

 

3.7.3. Analisis Angket Respon Siswa 

Hasil angket respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran STAD 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Sudijono, 2008). 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

Kriteria penilaian angket respon dikategorikan dalam Tabel 3.14 
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Tabel 3.14 Klasifikasi Rata-Rata Angket Respon 

 

Rata-rata nilai tiap aspek Kategori 

1,0 – 1,5 Sangat Rendah 

1,6 – 2,1 Rendah 

2,2 – 2,7 Sedang 

2,8 – 3,3 Tinggi 

3,4 – 4,0 Sangat Tinggi 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan model Student Teams 

Achievement Division untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan 

komunikasi pada pembelajaran fisika SMA Negeri 5 Semarang kelas X Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Pemahaman konsep siswa diukur menggunakan instrumen tes 

uraian, sedangkan keterampilan komunikasi siswa diukur menggunakan instrumen 

observasi yang terdiri dari 3 aspek dengan indikator tertentu. Sampel dalam 

penelitian ini terdiri dari dua kelas yakni kelas X IPA 3 sebagai kelas kontrol dan 

X IPA 10 sebagai kelas eksperimen yang masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa. 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah hukum newton tentang 

gravitasi.  

 

4.1.1 Pemahaman Konsep Siswa 

Instrumen tes pretest dan posttest digunakan untuk mengukur pemahaman 

konsep siswa pada materi hukum newton tentang gravitasi. Hasil perolehan nilai 

pada masing-masing kelas dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nilai Hasil Pemahaman Konsep 

 

Kriteria 
Pretest Posttest 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Nilai Terendah 8,00 10,00 32,00 53,00 

Nilai Tertinggi 36,00 40,00 91,00 98,00 
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Tabel diatas merupakan ringkasan perolehan nilai dari kelas kontrol dan 

eksperimen yang menunjukkan peningkatan rata-rata nilai. Rata-rata hasil analisis 

data pretest dan posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1 Rata-Rata Skor Pretest dan Posttest 

 

Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata skor pretest dan posttest pada masing-

masing kelas yang diteliti. Analisis data yang dilakukan menyebutkan data 

berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji kesamaan dua rata-

rata pihak kanan pada hasil pemahaman konsep menggunakan uji independent 

sample t-test pada SPSS dengan hasil  

Tabel 4.2 Hasil Uji T-test Pemahaman Konsep 

 

Hasil 

T Df Sig. (2-tailed) 

hitung 

Sig. (2-tailed) 

Tabel 

3.743 58 0.000 0.05 
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Dari tabel diatas dihasilkan nilai Sig. (2-tailed) hitung = 0,000 dan Sig. (2-

tailed) tabel = 0,05. Kriteria pengujiannya jika Sig. (2-tailed) hitung < Sig. (2-tailed) 

tabel, H0 ditolak dan Ha diterima. Berdadarkan analisis yang diperoleh Sig. (2-

tailed) hitung < Sig. (2-tailed) tabel yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berarti terdapat perbedaan pemahaman konsep antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 18. 

Setelah megetahui adanya perbedaan nilai antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, kita perlu mengetahui pula peningkatan pemahaman konsep pada 

kedua kelas dengan menggunakan uji gain. Berdasarkan analisis uji gain, diperoleh 

peningkatan hasil pemahaman konsep kelas eksperimen sebesar 0,66 (sedang) dan 

kelas kontrol sebesar 0,49 (sedang). Hasil uji gain ditunjukkan pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil Uji Gain Pemahaman Konsep 

 

Kelas 

Rata-Rata 

Gain 

Pretest Posttest 

Kontrol 18,73 58,43 0,49 

Eksperimen 20,73 73,20 0,66 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai pretest dan posttest pemahaman 

konsep pada kelas kontrol adalah 18,73 dan 58,43 yang menunjukkan peningkatan 

sebesar 0,49 atau 49% dengan kategori sedang. Sedangkan nilai pretest dan posttest 

pemahaman konsep pada kelas eksperimen adalah 20,73 dan 73,20. Nilai yang 

diperoleh itu menunjukkan peningkatan sebesar 0,66 atau 66% dengan kategori 
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sedang. Data N-gain pemahaman konsep selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

19.  

 

4.1.2 Keterampilan Komunikasi Siswa 

Keterampilan komunikasi siswa diukur menggunakan lembar pengamatan 

atau observasi yang dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran dikelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Terdapat tiga aspek yang digunakan untuk 

mengetahui keterampilan komunikasi siswa dikelas. Keterampilan komunikasi 

siswa dianalisis untuk mengetahui tingkat awal keterampilan yang dimiliki siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini diukur menggunakan 

instrumen observasi. Hasil analisis keterampilan komunikasi awal siswa dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Keterampilan Komunikasi Awal Siswa 

 

No. 
Aspek Keterampilan 

Komunikasi 

Kelas 

Kontrol 

(%) 

Kelas 

Eksperimen 

(%) 

1. Mengajukan Pertanyaan 2,50 5,83 

2. Menjawab Pertanyaan 4,17 10,00 

3. Mengajukan/Menanggapi 

Pendapat 

4,17 12,50 

 

Berdasarkan data diatas, perbedaan keterampilan komunikasi awal siswa dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Data Perbedaan Keterampilan Komunikasi Awal Siswa Kelas 

Kontrol dan Eksperimen 

 

Hasil analisis keterampilan komunikasi akhir siswa dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Keterampilan Komunikasi Akhir Siswa 

 

No 
Aspek Keterampilan 

Komunikasi 

Kelas Kontrol 

(%) 

Kelas Eksperimen 

(%) 

1. Mengajukan Pertanyaan 11,67 44,17 

2. Menjawab Pertanyaan 13,33 43,33 

3. 
Mengajukan/Menanggapi 

Pendapat 

16,67 48,33 

 

Berdasarkan data diatas, perbedaan keterampilan komunikasi akhir siswa 

dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Data Perbedaan Keterampilan Komunikasi Akhir Siswa Kelas 

Kontrol dan Eksperimen 

 

Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 menunjukkan besar perbedaan keterampilan 

komunikasi siswa pada pertemuan awal dan pertemuan akhir pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Tiga aspek yang digunakan mewakili keterampilan komunikasi 

siswa dalam kelas saat pembelajaran dilaksanakan. Setelah mendapatkan nilai 

observasi pada masing-masing aspek yang diamati maka dilakukan analisi uji t 

untuk mengetahui adanya perbedaan keterampilan komunikasi siswa setelah 

dilakukannya pembelajaran model STAD. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada 

Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Uji Hipotesis Keterampilan Komunikasi Siswa 

 

Data Sig. (2-

tailed) 

hitung 

Sig. (2-

tailed) 

Tabel 

Sesudah 0,000 0.05 

 

 Dari tabel diatas dihasilkan nilai Sig. (2-tailed) hitung = 0,000 dan Sig. (2-

tailed) tabel = 0,05. Kriteria pengujiannya jika Sig. (2-tailed) hitung < Sig. (2-tailed) 
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tabel, H0 ditolak dan Ha diterima. Berdadarkan analisis yang diperoleh Sig. (2-

tailed) hitung < Sig. (2-tailed) tabel yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berarti  terdapat perbedaan keterampilan komunikasi siswa antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 25. 

Perbedaan keterampilan komunikasi awal dan akhir siswa juga dapat dilihat 

dari persentase pencapaian masing-masing aspek pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Berdasarkan hasil observasi awal dan akhir pada tiap aspek dapat 

diperoleh peningkatan keterampilan komunikasi siswa. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 

 

Gambar 4.4 Data Keterampilan Komunikasi Siswa Kelas Kontrol 
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Gambar 4.5 Data Keterampilan Komunikasi Siswa Kelas Eksperimen 

 

Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan 

komunikasi siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Peningkatan keterampilan komunikasi siswa pada kedua kelas dapat diketahui 

dengan menggunakan uji gain. Hasil uji gain ditunjukkan pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Hasil Uji Gain Keterampilan Komunikasi Siswa 

 

Data Kontrol Eksperimen 

Awal 3,61 9,44 

Akhir 13,89 45,28 

Gain 0,11 0,41 

Kriteria Rendah Sedang 

 

Berdasarkan analisis uji gain diatas, diketahui bahwa peningkatan 

keterampilan komunikasi siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol terlihat bahwa peningkatan hasil pemahaman konsep kelas 
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eksperimen sebesar 0,40 (sedang) dan kelas kontrol sebesar 0,11 (rendah). 

Perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 26. 

4.1.3 Respons Siswa terhadap Penerapan Model Pembelajaran STAD 

Respons siswa terhadap penerapan model pembelajaran STAD dapat 

diketahui dengan hasil analisis angket respon siswa yang diberikan dan diisi oleh 

siswa pada akhir pertemuan. Angket ini diberikan kepada siswa pada kelas 

eksperimen yang telah mengikuti pembelajaran model STAD, yang sebelum 

pengisiannya siswa diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai model 

pembelajaran STAD. 

Respons siswa terhadap model pembelajaran STAD dapat dilihat dari 6 

indikator yaitu: 

• Tanggapan siswa terhadap model pembelajaran STAD pada materi hukum 

newton tentang gravitasi 

• Presepsi siswa terhadap penguasaan konsep siswa 

• Presepsi siswa terhadap LDS dan keterampilan komuniksi siswa 

• Peran, motivasi, dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran 

• Tanggapan siswa terhadap guru dalam pembelajaran 

• Persepsi siswa terhadap soal yang diberikan 

Masing-masing indikator diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan 

yang terdapat dalam angket yang dibagikan kepada siswa. Berikut ini hasil analisis 

angket respon siswa kelas eksperimen dapat terlihat pada Gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Rata-Rata Respon Siswa terhadap Pembelajaran Model STAD 

 

Gambar diatas menunjukkan rata-rata hasil respon siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat 20 item pernyataan yang telah 

dikelompokkan menjadi 6 indikator. Lima indikator yang ada menunjukkan kriteria 

tinggi dan satu indikator kriteria sangat tinggi. Hasil perhitungan angket respon 

siswa secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 27. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa 

Peningkatan pemahaman konsep siswa setelah diterapkannya model 

pembelajaran STAD  dapat dilihat dari analisis data nilai pretest dan posttest yang 

didapat dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Soal yang digunakan berjumlah 6 

butir soal uraian yang telah diuji cobakan.   

Proses pembelajaran yang berlangsung pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen memiliki rentang waktu yang kurang lebih sama yaitu (3 x 2 jam 
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pelajaran) dengan total waktu berkisar 270 menit. Pada kelas eksperimen 

memerluhkan waktu tambahan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian 

yang telah dilakukan siswa dalam berkemlompok setelah menempuh pembelajaran 

dengan model STAD. 

Pada pertemuan pertama, pretest diberikan kepada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi yang akan 

diajarkan. Pertemuan kedua, pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran 

konvensional dengan ceramah menerangkan materi hukum newton tentang 

gravitasi. Sedangkan pada kelas eksperimen dilakukan pembelajaran dengan model 

STAD, yaitu memberi pembuka materi dengan mendemonstrasikan apa itu 

gravitasi. Siswa kemudian dibagi menjadi enam kelompok STAD yang masing-

masing beranggotakan lima orang siswa. Pembagian kelompok ini dilakukan secara 

heterogen sesuai dengan kemampuan dan merata. Pengelompokan secara heterogen 

ini bertujuan untuk mempermudah siswa dapam memahami materi yang akan 

diajarkan serta didiskusikan.  

Diskusi yang dilakukan siswa pada kelas eksperimen dilengkapi dengan 

Lembar Diskusi Siswa (LDS) dan selalu didampingi agar tercipta suasana diskusi 

yang kondusif dan berjalan dengan lancar. Selama diskusi yang dilakukan masing-

masing kelompok dalam menjawab LDS yang diberikan, guru senantiasa 

membimbing siswa dan mengarahkan siswa untuk menyelesaikan pertanyaan-

pertanyaan dalam LDS. Pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dibagi menjadi dua subbab yaitu subbab gaya dan medan gravitasi serta subbab 

hukum kepler. Jadi pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran konvensional 

dengan dua subbab dan pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran model 
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STAD dengan dua subbab yang dilakukan degan diskusi. Setelah dua subbab 

tersebut selesai diajarkan maka aka ada review materi untuk mengkoreksi atau 

menambahkan dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari siswa salah menafsirkan konsep pada materi yang 

diajarkan. Pada akhir pembelajaran diberikan posttest pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep siswa. 

Uji t yang dilakukan pada hasil pretest dan posttest siswa menunjukkan 

bahwa nilai Sig. (2-tailed) hitung < Sig. (2-tailed) tabel yaitu 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti  terdapat perbedaan pemahaman konsep antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diketahui adanya perbedaan 

pemahaman konsep antara kelas kontrol dan kelas eksperimen maka dilakukan uji 

gain untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman konsep siswa. Dari 

hasil uji gain yang diperoleh diketahui bahwa pemahaman konsep kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada pemahaman konsep kelas kontrol, namun kedua nya masih 

berada pada kategori sedang.  

Peningkatan yang dihasilkan masih dalam kategori sedang ini dimungkinkan 

oleh beberapa kendala dalam penelitian. Salah satu faktor yang menyebabkan 

peningkatan pemahaman konsep pada kelas eksperimen masih dalam kategori 

sedang adalah jadwal jam pelajaran yang kurang mendukung. Jadwal pelajaran 

fisika pada kelas ekperimen adalah 1 jam pelajaran di pagi hari dan 2 jam pelajaran 

di siang hari yaitu pada jam pelajaran akhir sekolah. Maka dari itu pembelajaran 

pada kelas eksperimen berlangsung kurang maksimal karena siswa kurang fokus 

mengikuti pembelajaran yang mengakibatkan sulit terserapnya materi-materi 

pembelajaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wiguna & 
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Sudana (2016) yang menyebutkan bahwa pada pembelajaran di siang hari siswa 

menjadi tidak fokus mengikuti pelajaran karena kurang nyaman. 

Berdasarkan hasil uji gain yang dilakukan didapatkan nilai gain rata-rata kelas 

eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol yaitu sebesar 0,66 dengan 

kriteria sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran model STAD telah 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hasil penelitian Safitri (2019) 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif penguasaan materi siswa. Nur & Zendrato 

(2013) menyimpulkan hasil penelitiannya tentang penerapan model kooperatif tipe 

STAD siswa lebih mudah memahami konsep dan tidak menganggap fisika itu sulit. 

Sesuai pendapat Nurfiyanti (2016) menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif Student Achievement Division (STAD) berbantu media animasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 40,4 %. 

Peningkatan yang terjadi pada kelas eksperimen ini didasarkan oleh beberapa 

faktor. Faktor yang pertama yaitu dengan diterapkannya pembelajaran model 

STAD guru berperan sebagai fasilitator dan pembelajaran bersifat student center. 

Hal ini didukung dengan pendapat Siswoyo (2013). Ia menyampaikan banwa dalam 

proses pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Center Learning), siswa 

dapat memperoleh kesempatan dan fasislitas untuk membangun sendiri 

pengetahuannya sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam. 

Siswa lebih leluasa untuk bertanya secara aktif kepada guru maupun teman-

temannya. Dalam beranya jawab inilah siswa dapat mecari pemahaman sendiri dari 

apa yang ia pikirkan dan kemudian dapat disimpulkan bersama-sama dengan guru 

dan teman sekelas. Menurut penelitian Sarwi (2013), saling berdiskusi, berbagai 
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pengetahuan, dan lebih terbuka menyampaikan gagasan pada kelompoknya dapat 

mendukung pencapaian skor yang lebih tinggi. Dalam pelitian tersebut sejalan 

dengan hasil postttest yang didapatkan oleh kelompok eksperimen karena 

menerapkan pembelajaran diskusi kelompok. Diskusi dalam pembelajaran model 

STAD ini memfasilitasi siswa untuk menyampaikan dan berbagi informasi atau 

gagasan yang dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam menyimpulkan suatu 

konsep yang mereka sepakati.  

Pemahaman konsep oleh kemampuan diri sendiri dan kelompok ini akan 

membuat kegiatan ini lebih mudah kedepannya. Kemudian dalam pembelajaran ini 

siswa berdiskusi dalam satu kelompoknya yang bersifat heterogen dengan adanya 

siswa yang berkemampuan akadeik tinggi hingga berkemampuan akademik rendah. 

Diskusi ini akan menimbukan hubungan timbal balik antara siswa, yaitu siswa yang 

mempunyai kemampuan akademik rendah akan terbantu untuk memahami materi 

dan siswa yang berkemampuan tinggi dapat berlatih menjadi tutor sebaya yang 

dapat menambah pemahaman bagi dirinya sendiri. Kegiatan tersebut akan 

mempercepat pemahaman materi yang sedang dipelajari karena dalam 

berkelompok siswa menggunakan gaya bahasa dan tutur kata meraka sendiri yang 

mudah dipahami oleh teman-teman sekelompoknya. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Farihah (2005), yang mengungkapkan bahwa dalam 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada proses pembelajaran 

memmbuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran karena adanya saling 

membantu antar siswa dalam kelompok sehingga siswa lebih mudah menemukan 

dan memahami konsep-konsep yang sulit. 
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Tanya jawab yang dilakukan selama proses pembelajaran STAD ini juga 

berperan dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa. Pada awalnya 

siswa dituntut untuk bertanya mengenai materi kemudian meminta siswa lain untuk 

menjawabnya. Selang waktu berjalan siswa lebih aktif untuk bertanya dengan 

keinginan diri sendiri dan menanggapi pertanyaan apabila ada pertanyaan yang 

mereka mampu untuk menjawabnya. Tanya jawab ini dapat merangsang siswa 

untuk menggabungkan konsep-konsep yang ada dan menyimpulkannya sendiri. Hal 

ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2010) yang 

menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat sesi tanya 

jawab oleh peserta menuntut jawaban yang menggabungkan antara satu konsep 

dengan konsep yang lain. Serta tanggapan yang disampaikan berupa keterangan 

melengkapi jawaban ketidaksetujuan atas jawaban yang telah disampaikan oleh 

kelompok penyaji, dan bertanya lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang 

lebih lengkap.  

Peningkatan pemahaman konsep juga ditunjukkan karena adanya semanagat 

siswa dalam kelompok untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan memuaskan. 

Semangat ini didapat siswa untuk menjadi kelompok yang terbaik dan mendaptkan 

penghargaan atau reward yang diberikan pada akhir pembelajaran. Sebelum 

kegiatan diskusi dan penyampaikan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok 

siswa juga turut aktif dan semangat dalam memperoleh poin individu. Hal ini 

karena poin atau hasil belajar masing-masing siswa mempengaruhi nilai kelompok 

mereka. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Parno (2012), 

menyampaikan bahwa mahasiswa dalam satu kelompok bekerja sama untuk 

menyelesaikan tugas yang disiapkan, serta hasil kerja atau penghargaan adalah 
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untuk kelompok bukan untuk perorangan, maka dari itu keberhasilan mereka 

bergantung pada perilaku dan kinerja masing-masing individu dalam kelompoknya.   

Peningkatan pemahaman konsep pada kelas kontrol lebih rendah dibanding 

dengan kelas eksperimen. Nilai tersebut dapat terjadi dikarenakan pada kelas 

kontrol hanya diterapkan pembelajaran konvensional (ceramah), sehingga siswa 

cenderung bosan dan susah untuk menangkap materi dan memahaminya. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran konvensional kurang efektif dalam 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Sesuai dengan hasil penelitian oleh 

Nugroho (2009) yang menyimpulkan bahwa pemahaman siswa di kelas eksperimen 

yang dikenai metode STAD lebih baik dibandingkan dengan pemahaman siswa 

kelas kontrol yang dikenai metode konvensional (ceramah).  

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Komunikasi Siswa pada Pembelajaran 

Model STAD 

Keterampilan komunikasi siswa diperoleh dari hasil pengamatan yang 

dilakukan selama proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan menggunakan lembar observasi. Terdapat tiga aspek keterampilan 

komunikasi yang diamati yaitu mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan 

mengajukan/menanggapi pendapat. 

Hasil uji hipotesis yang dilakukan pada hasil keterampilan komunikasi awal 

dan akhir siswa menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) hitung < Sig. (2-tailed) 

tabel yaitu 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  terdapat 

perbedaan pemahaman konsep yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Setelah diketahui adanya perbedaan keterampilan komunikasi siswa antara 
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kelas kontrol dan kelas eksperimen maka dilakukan uji gain untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan keterampilan komunikasi siswa. Dari hasil uji gain 

yang diperoleh diketahui bahwa keterampilan komunikasi siswa kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada pemahaman konsep kelas kontrol. Hasil nilai gain kelas 

eksperimen sebesar 0,40 dengan kriteria sedang lebih tinggi dibandingkan nilai gain 

kelas kontrol sebesar 0,11 dengan kriteria rendah. 

Hasil analisis data keterampilan komunikasi yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran Students 

Teams Achievement Division meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Hal 

ini sesuai dengan penelitian oleh Glomo (2015) yang berpendapat bahwa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD keterampilan komunikasi 

menjadi meningkat,  Razavi (2012) yang menyebutkan bahwa tujuan observasi 

pada pembelajaran STAD untuk mengamati aktivitas siswa yang mendukung 

pebentukan keterampilan komunikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Akmal 

(2019), menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif 

tipe STAD berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi pada siswa. 

Pada awal setiap proses pembelajaran model STAD terdapat kegiatan tanya 

jawab, hal ini dilakukan untuk melatih siswa untuk mengemukakan ide atau 

pemikiran diri mereka masig-masing. Menurut Djamarah (2010), dengan metode 

tanya jawab dapat mengembangkan keterampilan mengamati, menginterprestasi, 

mengklarifikasi, membuat kesimpulan, menerapkan, dan mengkomunikasikan  

Tanya jawab yang dilakukan terus menerus ini akan melatih siswa untuk 

mengkomunikasikan pemikiran yang mereka miliki dan dapat siswa saling 

termotivasi untuk mengkomunikasikan pemikirannya dalam pembelajaran. Guru 
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disini sebagai fasilitator yang menstimulasi dan mengarahkan siswa untuk 

menggemukakan pemikirannya agar dapat lebih memahami materi yang akan 

dipelajari. Semua pendapat yang dihasilkan siswa semuanya ditampung dan semua 

siswa juga dibebaskan untuk menanggapi pendapat siswa lain.  

Pada awal pembelajaran subbab pertama hanya beberapa siswa yang 

mengajukan pertanyaan ada menjawab pertanyaan dari guru, namun pada saat 

pembelajaran subbab kedua sudah mulai banyak siswa yang kritis dan antusisas 

dalam bertanya dan menanggapi apa yang disampaikan oleh guru ataupun siswa 

lainnya. Pemberian kesempatan untuk bertanya, menjawab dan berpendapat inilah 

yang dapat membuat rasa takut siswa dalam berkomunikasi di dalam kelas perlahan 

akan meghilang. Hal tersebut didukung oleh pendapat Santrok (2011) yang 

menyatakan bahwa rasa takut berbicara didepan publik bagi siswa kemungkinan 

besar dapat menghilang dengan diberikannya kesempatan untuk berbicara di depan 

publik. Adanya kesempatan dan arahan dalam tanya jawab dalam pembelajaran 

STAD inilah yang membuat peningkatan keterampilan komunikasi pada aspek 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan mengajukan/menanggapi 

pendapat oleh siswa mengalami penigkatan sebesar 0,40 yang termasuk dalam 

kriteria sedang. Peningkatan ini dapat terus naik jika pembelajaran model STAD 

ini dilakukan terus menerus dengan berbagai variasi agar siswa terus mengasah 

kemampuan komunikasi dalam bertanya dan berpendapat dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dirasa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa.  

Dalam kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran STAD 

keterampilan komunikasi juga didukung dengan adanya diskusi kelompok-

kelompok kecil. Diskusi merupakan salah satu cara untuk melihat bagaimana 
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komunikasi dapat terjalin antar siswa. Hal ini disampaikan oleh Siswoyo (2013) 

yang menyebutkan bahwa metode diskusi teknik presentasi dapat menfasilitasi dan 

memunculkan kemampuan komunikasi lisan siswa.  Diskusi yang dilakukan siswa 

dalam kelompok STAD diamati untuk mengetahui bagaimana interaksi siswa 

dalam mengerjakan LDS yang dibagikan. Menurut Djamarah (2010), diskusi 

kelompok kecil sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman yang 

berpengaruh akan potensi siswa dalam saling memberi informasi, mengeksplorasi 

gagasan, dan berkomunikasi secara efektif. Maka dari itu dalam diskusi siswa lebih 

lancar dan berani dalam mengutarakan pendapatya karena mereka berinteraksi antar 

teman sebayanya. Hal ini juga sangat membantu siswa yang kurang dapat 

menyampaikan pendapatnya didepan kelas ataupun tanya jawab dengan guru, 

mereka akan terbiasa memberikan pendapatnya untuk bersama-sama menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada. Diskusi merupakan proses yang baik untuk 

membantu siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda untuk secara 

aktif berkomunikasi membahas berbagai informasi atau materi. Sesuai dengan 

penelitian tang dilakukan oleh Kencana (2013) yang menyebutkan bahwa pada 

proses diskusi kelompok yang dilakukan setiap siswa cenderung lebih aktif dalam 

hal berkomunikasi atau berdiskusi kelompok.   

Setelah diskusi yang dilakukan maka masing-masing kelompok akan 

menyampaikan hasil diskusinya didepan kelas. Presentasi hasil diskusi ini 

dilakukan secara bergantian dan diamati oleh guru. Masing-masing kelompok 

sangat antusias dalam melakukan presentasi ini, mereka berebut untuk menjadi 

kelompok yang lebih dahulu mendapatkan giliran presentasi. Pada presentasi 

subbab pertama presentasi masih didominasi oleh siswa yang sudah cukup memiliki 
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keterampilan komunikasi yang baik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata presentasi 

siswa yang masih rendah. Namun selang pada saat presentasi subbab kedua dalam 

melakukan presentasi siswa yang tadinya diam mulai ikut menyampaikan hasil 

diskusinya bersama teman-teman sekelompoknya. Hal ini terlihat dari nilai nilai 

rata-rata presentasi yang meningkat. Semua siswa dalam kelompok memiliki 

kesempatan yang sama dalam menyampaikan hasil diskusinya karena tidak ada nya 

ketua kelompok. Siswa menjadi memiliki kepercayaan diri dan berkurangnya rasa 

takut yang awalnya dimilikinya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vanalita (2014) yang 

menyebutkan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi ketika bersama tim ahli dalam rangka 

menyelesaikan LKK berkelompok sehingga rasa takut akan perlahan menghilang.  

Pada kelas kontrol keterampilan komunikasi siswa masih tergolong rendah 

dengan nilai gain sebesar 0,11. Hal ini disebabkan karena pada kelas kontrol 

pembelajaran dilakukan hanya dengan model ceramah. Siswa cenderung diam dan 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Kurang terlihat komunikasi antara siswa 

dengan guru maupun komunikasi antara siswa dengan siswa. Siswa merasa bosan 

dan kurang terfasilitasi dengan model pembelajaran ini, hanya beberapa siswa yang 

aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

guru.  

 

4.2.3 Respon Siswa Terhadap Model Pembelajaran STAD 

Angket respon siswa terdiri dari 20 item pertanyaan yang telah 

dikelompokkan menjadi 6 indikator. Indikator tersebut akan menentukan 
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bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran STAD yang telah dilakukan. 

Hasil respon siswa pada indikator pertama yaitu pengaruh model pembelajaran 

STAD pada materi hukum newton tentang gravitasi mendapat nilai dengan kriteria 

tinggi. Hal ini disebabkan karena siswa merasa ada pengaruh dari model 

pembelajaran yang digunakaan selama pembelajaran dilakukan. Pada indikator 

kedua yaitu respon siswa terhadap penguasaan konsep menunjukkan kriteria yang 

tinggi pula. Terlihat dari nilai posttest siswa pada kelas eksperimen yang 

mengalami rata-rata peningkatan sebesar 66%.  

Respon siswa juga tinggi pada indikator ketiga yaitu tentang lembar diskusi 

siswa dan keterampilan komunikasi siswa. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 

hasil rata-rata keterampilan komunikasi siswa yang meningkat sebesar 40%. Siswa 

pada kelas eksperimen sangat antusias dan bersemangat dalam pembelajaran 

menggunkaan model STAD ini. Dalam setiap tahapan pembelajaran siswa ikut 

berperan aktif, maka dari itu respon siswa pada indikator peran, motivasi, dan 

ketertarikan  siswa dalam pembelajaran menunjukkan kriteria yang tinggi. 

Pembelajaran STAD yang dilakukan tak terlepas dari peran guru yang 

menjadi fasilitator dan menuntun siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam respon siswa pada indikator guru dalam pembelajaran menunjukkan kriteria 

yang sangat tinggi. Hal ini dirasa karena siswa menjadi terbantu dan terfasilitasi 

untuk belajar lebih efektif dan dapat berkomunikasi dengan guru dan teman-

temannya dengan optimal. Kemudian respon siswa pada soal-soal yang diberikan 

selama proses pembelajaran menunjukkan kriteria tinggi. Siswa merasa dapat 

meningkatkan pemhamanan konsepnya dengan soal-soal yang diberikan. Hasil dari 

keenam indikator ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran STAD 
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yang dilakukan sangat efektif dalam meningkatkan pemhaman konsep dan 

keterampilan komunikasi siswa.
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BAB 5 

PENUTUP 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan model 

Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

keterampilan komunikasi pada pembelajaran fisika SMA dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

(1) Terdapat peningkatan pemahaman konsep siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) pada materi 

hukum newton tentang gravitasi. Nilai gain pemahaman konsep pada kelas 

eksperimen sebesar 0,66, lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu sebesar 

0,49. 

(2) Terdapat peningkatan keteranpilan komunikasi siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). Hal ini dilihat 

dari nilai uji gain pada kelas eksperimen yaitu sebesar 0,40 dengan kriteria 

sedang dan kelas kontrol sebesar 0,11 dengan kriteria rendah.  

(3) Respon siswa terhadap model pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD) menunjukkan perolehan rata-rata respon siswa dengan 

kriteria tinggi. Hal ini berarti model pembelajaran STAD efektif untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi siswa. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran fisika dengan model STAD ini sebaiknya dilakukan dengan 

berbagai variasi seperti diadakannya permainan atau games kecil, simulasi, 

praktikum sederhana dan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar ketika siswa 

sedang berkelompok dan berdiskusi siswa dapat lebih fokus untuk lebih 

memahami konsep materi dan tidak cepat merasa bosan dalam proses 

pembelajaran. 

(2) Sebelum membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, sebaiknya 

memberikan pengertian terlebih dahulu kepada siswa untuk dapat menerima 

teman dalam sekelompoknya. Hal ini dimaksudkan agar diskusi berjalan 

dengan lancar. 
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Lampiran 1. 

 

SURAT PENELITIAN SEKOLAH 
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Lampiran 2. 

 

SURAT PENELITIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
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Lampiran 3. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah    : SMA Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran   : Fisika 

Kelas/Semester   : X / Genap 

Materi Pokok    : Hukum Newton tentang Gravitasi 

Alokasi Waktu   : 3 JP x 45 Menit   

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI - 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI - 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 

jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

KI - 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KI – 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 
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3.8 Menganalisis 

keteraturan gerak planet 

dalam tatasurya 

berdasarkan hukum-

hukum Newton 

3.8.1. Menjelaskan hukum Newton tentang 

gravitasi. 

3.8.2. Menganalisis gaya gravitasi yang 

berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3.8.3. Menganalisis kuat medan gravitasi dan 

percepatan gravitasi 

3.8.4. Menganalisis hukum Keppler 

berdasarkan hukum Newton tentang 

gravitasi 

4.8 Mengajukan gagasan 

mengenai gerak satelit 

buatan yang mengorbit 

bumi, pemanfaatan dan 

dampak yang 

ditimbulkan dari 

berbagai sumber 

informasi 

 

4.8.1. Mendiskusikan gagasan tentang gaya 

gravitasi dan penerapannya 

4.8.2. Mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai gaya gravitasi  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan hukum Newton tentang gravitasi dengan benar 

2. Menganalisis gaya gravitasi yang berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3. Menganalisis kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi 

4. Menganalisis hukum Keppler berdasarkan hukum Newton tentang 

gravitasi 

5. Mendiskusikan gagasan tentang gaya gravitasi dan penerapannya 

6. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai gaya gravitasi 

 

D. Materi Pembelajaran 

Fakta : 

• Kelapa jatuh dari pohonnya 

• Satelit bergerak mengelilingi planet 

Konsep: 

• Setiap benda/partikel yang memiliki massa akan menarik 

benda/partikel bermassa lainnya dengan gaya yang berbanding lurus 
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dengan kali massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antar partikel 

• Benda yang bergerak melingkar akan mengalami akan mengalami 

gaya sentripetal yang berbanding lurus dengan massa dan 

kecepatannya serta berbanding terbalik dengan jaraknya kepusat 

lingkaran 

Prinsip: 

• Gaya Gravitasi Newton 

• Hukum Kepler 

• Medan gravitasi 

• Potensial gravitasi 

• Energi potensial gravitasi 

Prosedur: 

• Berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan soal-soal 

 

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : Klasikal (Ceramah) 

3. Metode : Ceramah, Tanya Jawab 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   : Video, Laptop, LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar : Buku Fisika untuk SMA/MA dan buku siswa 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama dan Kedua 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru masuk dalam kelas dan 

memberi salam 

2. Guru meminta seseorang siswa 

untuk memimpin doa 

3. Guru mengecek kehadiran siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

5. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa 

6. Siswa mengerjakan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa 

45 menit 

Inti 1. Guru menampilkan 

gambar/foto/video yang relevan 

80 menit 
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untuk memberikan siswa motivasi 

atau rangsangan unutk memusatkan 

perhatian pada topik materi gaya 

gravitasi dan medan gravitasi  

2. Siswa mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan dan tanggapan 

yang berkaitan dengan 

gambar/foto/video yang ditampilkan 

3. Guru menjelaskan secara rinci 

materi gaya gravitasi dan medan 

gravitasi sdengan ceramah 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pengertian gaya gravitasi dan medan 

gravitasi 

2. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk mempelajari materi 

Hukum Kepler 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

10 menit 

 

H. Penilaian 

Instrumen Penilaian : 

1. Instrumen pretest 

2. Angket siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah    : SMA Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran   : Fisika 

Kelas/Semester   : X / Genap 

Materi Pokok    : Hukum Newton tentang Gravitasi 

Alokasi Waktu   : 3 JP x 45 Menit   

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI - 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI - 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 

jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

KI - 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KI – 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Menganalisis 

keteraturan gerak planet 

dalam tatasurya 

3.8.5. Menjelaskan hukum Newton tentang 

gravitasi. 
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berdasarkan hukum-

hukum Newton 

3.8.6. Menganalisis gaya gravitasi yang 

berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3.8.7. Menganalisis kuat medan gravitasi dan 

percepatan gravitasi 

3.8.8. Menganalisis hukum Keppler 

berdasarkan hukum Newton tentang 

gravitasi 

4.9 Mengajukan gagasan 

mengenai gerak satelit 

buatan yang mengorbit 

bumi, pemanfaatan dan 

dampak yang 

ditimbulkan dari 

berbagai sumber 

informasi 

 

4.8.3. Mendiskusikan gagasan tentang gaya 

gravitasi dan penerapannya 

4.8.4. Mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai gaya gravitasi  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan hukum Newton tentang gravitasi dengan benar 

2. Menganalisis gaya gravitasi yang berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3. Menganalisis kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi 

4. Menganalisis hukum Keppler berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi 

5. Mendiskusikan gagasan tentang gaya gravitasi dan penerapannya 

6. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai gaya gravitasi 

 

D. Materi Pembelajaran 

Fakta : 

• Kelapa jatuh dari pohonnya 

• Satelit bergerak mengelilingi planet 

Konsep: 

• Setiap benda/partikel yang memiliki massa akan menarik 

benda/partikel bermassa lainnya dengan gaya yang berbanding lurus 

dengan kali massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antar partikel 

• Benda yang bergerak melingkar akan mengalami akan mengalami 

gaya sentripetal yang berbanding lurus dengan massa dan 
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kecepatannya serta berbanding terbalik dengan jaraknya kepusat 

lingkaran 

Prinsip: 

• Gaya Gravitasi Newton 

• Hukum Kepler 

• Medan gravitasi 

• Potensial gravitasi 

• Energi potensial gravitasi 

Prosedur: 

• Berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan soal-soal 

 

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : Klasikal (Ceramah) 

3. Metode : Ceramah, Tanya Jawab 

 

F. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   : Video, Laptop, LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar : Buku Fisika untuk SMA/MA dan buku siswa 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga dan Keempat 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru masuk dalam kelas dan 

memberi salam 

2. Guru meminta seseorang siswa 

untuk memimpin doa 

3. Guru mengecek kehadiran siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

5. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa 

10 menit 

Inti 1. Guru menampilkan 

gambar/foto/video yang relevan 

untuk memberikan siswa motivasi 

atau rangsangan unutk memusatkan 

perhatian pada topik materi gaya 

gravitasi dan medan gravitasi  

2. Siswa mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan dan tanggapan 

80 menit 
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yang berkaitan dengan 

gambar/foto/video yang ditampilkan 

3. Guru menjelaskan secara rinci 

materi Hukum Kepler dengan 

ceramah 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pengertian Hukum Kepler 

2. Siswa mengerjakan soal posttest 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

45 menit 

 

H. Penilaian 

Instrumen Penilaian : 

1. Instrumen posttest 

2. Angket siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah    : SMA Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran   : Fisika 

Kelas/Semester   : X / Genap 

Materi Pokok    : Hukum Newton tentang Gravitasi 

Alokasi Waktu   : 3 JP x 45 Menit   

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

KI - 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI - 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 

jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

KI - 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KI – 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.10 Menganalisis 

keteraturan gerak planet 

dalam tatasurya 

3.8.9. Menjelaskan hukum Newton tentang 

gravitasi. 
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berdasarkan hukum-

hukum Newton 

3.8.10. Menganalisis gaya gravitasi yang 

berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3.8.11. Menganalisis kuat medan gravitasi 

dan percepatan gravitasi 

3.8.12. Menganalisis hukum Keppler 

berdasarkan hukum Newton tentang 

gravitasi 

4.10 Mengajukan gagasan 

mengenai gerak satelit 

buatan yang mengorbit 

bumi, pemanfaatan dan 

dampak yang 

ditimbulkan dari 

berbagai sumber 

informasi 

 

4.8.5. Mendiskusikan gagasan tentang gaya 

gravitasi dan penerapannya 

4.8.6. Mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai gaya gravitasi  

 

K. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan hukum Newton tentang gravitasi dengan benar 

2. Menganalisis gaya gravitasi yang berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3. Menganalisis kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi 

4. Menganalisis hukum Keppler berdasarkan hukum Newton tentang 

gravitasi 

5. Mendiskusikan gagasan tentang gaya gravitasi dan penerapannya 

6. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai gaya gravitasi 

 

L. Materi Pembelajaran 

Fakta : 

• Kelapa jatuh dari pohonnya 

• Satelit bergerak mengelilingi planet 

Konsep: 

• Setiap benda/partikel yang memiliki massa akan menarik 

benda/partikel bermassa lainnya dengan gaya yang berbanding lurus 

dengan kali massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antar partikel 
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• Benda yang bergerak melingkar akan mengalami akan mengalami 

gaya sentripetal yang berbanding lurus dengan massa dan 

kecepatannya serta berbanding terbalik dengan jaraknya kepusat 

lingkaran 

Prinsip: 

• Gaya Gravitasi Newton 

• Hukum Kepler 

• Medan gravitasi 

• Potensial gravitasi 

• Energi potensial gravitasi 

Prosedur: 

• Berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan soal-soal 

 

M. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : STAD 

3. Metode : Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab 

 

N. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   : Video, Laptop, LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar : Buku Fisika untuk SMA/MA dan buku siswa 

 

O. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama dan Kedua 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 7. Guru masuk dalam kelas dan 

memberi salam 

8. Guru meminta seseorang siswa 

untuk memimpin doa 

9. Guru mengecek kehadiran siswa 

10. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

11. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa 

12. Siswa mengerjakan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa 

45 menit 

Inti Eksplorasi  

• Guru mengamati dan mendorong 

keaktifan siswa untuk selalu 

80 menit 
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terlibat dalam setiap proses 

pembelajaran 

• Guru menjelaskan kepada siswa 

secara singkat gambaran awal 

mengenai materi hukum newton 

tentang gravitasi menggunakan 

media video dan power point. 

Elaborasi  

• Guru membagi siswa dalam 

kelompok STAD dengan cermat 

• Siswa berkelompok mendiskusikan 

materi pada LDS mengenai gaya 

gravitasi dan medan gravitasi yang 

diberikan oleh Guru 

Konfirmasi  

• Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok ke depan kelas 

• Guru secara aktif bertanya kepada 

siswa tentang materi yang mungkin 

belum dipahami agar tidak ada 

miskonsepsi yang terjadi 

Penutup 4. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pengertian gaya gravitasi dan medan 

gravitasi 

5. Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dalam proses pembelajan 

6. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk mempelajari materi 

Hukum Kepler 

7. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

10 menit 

 

P. Penilaian 

Instrumen Penilaian : 

1. Instrumen pretest 

2. Lembar penilaian keterampilan komunikasi ilmiah 

3. Angket siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah    : SMA Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran   : Fisika 

Kelas/Semester   : X / Genap 

Materi Pokok    : Hukum Newton tentang Gravitasi 

Alokasi Waktu   : 3 JP x 45 Menit   

 

I. Kompetensi Inti (KI) 

KI - 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI - 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 

jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

KI - 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

KI – 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.11 Menganalisis 

keteraturan gerak planet 

dalam tatasurya 

3.8.13. Menjelaskan hukum Newton tentang 

gravitasi. 
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berdasarkan hukum-

hukum Newton 

3.8.14. Menganalisis gaya gravitasi yang 

berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3.8.15. Menganalisis kuat medan gravitasi 

dan percepatan gravitasi 

3.8.16. Menganalisis hukum Keppler 

berdasarkan hukum Newton tentang 

gravitasi 

4.11 Mengajukan gagasan 

mengenai gerak satelit 

buatan yang mengorbit 

bumi, pemanfaatan dan 

dampak yang 

ditimbulkan dari 

berbagai sumber 

informasi 

 

4.8.7. Mendiskusikan gagasan tentang gaya 

gravitasi dan penerapannya 

4.8.8. Mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai gaya gravitasi  

 

K. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan hukum Newton tentang gravitasi dengan benar 

2. Menganalisis gaya gravitasi yang berhubungan dengan gaya antar dua 

partikel bermassa dan penerapannya. 

3. Menganalisis kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi 

4. Menganalisis hukum Keppler berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi 

5. Mendiskusikan gagasan tentang gaya gravitasi dan penerapannya 

6. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai gaya gravitasi 

 

L. Materi Pembelajaran 

Fakta : 

• Kelapa jatuh dari pohonnya 

• Satelit bergerak mengelilingi planet 

Konsep: 

• Setiap benda/partikel yang memiliki massa akan menarik 

benda/partikel bermassa lainnya dengan gaya yang berbanding lurus 

dengan kali massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antar partikel 

• Benda yang bergerak melingkar akan mengalami akan mengalami 

gaya sentripetal yang berbanding lurus dengan massa dan 
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kecepatannya serta berbanding terbalik dengan jaraknya kepusat 

lingkaran 

Prinsip: 

• Gaya Gravitasi Newton 

• Hukum Kepler 

• Medan gravitasi 

• Potensial gravitasi 

• Energi potensial gravitasi 

Prosedur: 

• Berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan soal-soal 

 

M. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : STAD 

3. Metode : Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab 

 

N. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   : Video, Laptop, LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar : Buku Fisika untuk SMA/MA dan buku siswa 

 

O. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga dan Keempat 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 6. Guru masuk dalam kelas dan 

memberi salam 

7. Guru meminta seseorang siswa 

untuk memimpin doa 

8. Guru mengecek kehadiran siswa 

9. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

10. Guru menyampaikan motivasi 

kepada siswa 

10 menit 

Inti Eksplorasi  

• Guru mengamati dan mendorong 

keaktifan siswa untuk selalu 

terlibat dalam setiap proses 

pembelajaran 

• Guru menjelaskan kepada siswa 

secara singkat gambaran awal 

mengenai materi hukum newton 

80 menit 
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tentang gravitasi menggunakan 

media video dan power point. 

Elaborasi  

• Guru membagi siswa dalam 

kelompok STAD dengan cermat 

• Siswa berkelompok mendiskusikan 

materi pada LDS materi Hukum 

Kepler yang diberikan oleh Guru 

Konfirmasi  

• Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok ke depan kelas 

• Guru secara aktif bertanya kepada 

siswa tentang materi yang mungkin 

belum dipahami agar tidak ada 

miskonsepsi yang terjadi 

Penutup 4. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pengertian Hukum Kepler 

5. Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dalam proses pembelajan 

6. Siswa mengerjakan soal posttest 

7. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

45 menit 

 

P. Penilaian 

Instrumen Penilaian : 

3. Instrumen posttest 

4. Lembar penilaian keterampilan komunikasi ilmiah 

5. Angket siswa 
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Lampiran 4. 

VALIDASI RPP 
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Lampiran 5. 

 

VALIDASI LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN KOMUNIKASI 
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Lampiran 6. 

 

VALIDASI ANGKET RESPON SISWA 
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Lampiran 7. 

 

ANGKET RESPON SISWA 

TERHADAP PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STAD 

 

Petunjuk : 

1. Tulislah nama, nomor absen dan kelas pada tempat yang telah disediakan 

2. Jawaban apapun yang Anda berikan tidak mempengaruhi nilai mata pelajaran. 

3. Jawablah seluruh butir pertanyaan berikut dengan jujur, sesuai dengan perasaan 

Anda sendiri. 

4. Berilah tanda “√” untuk setiap butir pertanyaan pada kolom penilaian sikap 

yang sesuai dengan diri Anda sendiri. 

5. Keterangan pilihan sikap : 

SS = Sangat Setuju   TS   = Tidak Setuju 

S   = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Nama Siswa  : ………………………………….. 

No. Absen/Kelas : ………………………………….. 

 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Pembelajaran menggunakan STAD dapat 

melatih Saya dalam memahami konsep 

    

2 Pembelajaran menggunakan STAD yang saya 

ikuti tidak menyenangkan 

    

3 Saya merasa tidak bisa berkonsentrasi dalam 

mengikuti pembelajaran menggunakan STAD 

    

4 Pembelajaran menggunakan STAD mendorong 

saya untuk aktif bekerja sama dalam kelompok 

    

5 Kegiatan belajar saya menjadi tidak terarah 

dengan adanya tahapan dalam STAD 

    

6 STAD tidak cocok untuk diterapkan dalam 

materi hukum newton tentang gravitasi 

    

7 Pembelajaran menggunakan STAD mendorong 

Saya untuk lebih giat dalam belajar fisika 

    

8 Pembelajaran menggunakan STAD  

mendorong Saya untuk lebih mendalami materi 

hukum newton tentang gravitasi 

    

9 Belajar fisika menggunakan STAD membuat 

materi mudah dipahami 

    

10  Saya menjadi senang belajar fisika karena 

model pembelajaran yang digunakan 

    

11 Tahapan yang ada pada STAD tidak 

mendorong Saya dalam memahami konsep 

materi hukum newton tentang gravitasi 
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No. Pernyataan STS TS S SS 

12 LDS yang digunakan memberikan kesempatan 

kepada Saya untuk mendiskusikan 

penyelesaian masalah bersama teman-teman 

kelompok  

    

13 LDS yang digunakan tidak memberikan 

kesempatan kepada Saya untuk 

mengungkapkan penyelesaian masalah dengan 

kata-kata Saya sendiri 

    

14 LDS yang digunakan tidak memberikan 

kesempatan kepada Saya untuk berkomunikasi 

dalam berdiskusi dengan teman lainnya 

    

15 Guru membimbing Siswa sesuai tahapan-

tahapan dalam STAD 

    

16 Guru tidak berperan membimbing Siswa yang 

kesulitan dalam pembelajaran 

    

17 Guru memberikan arahan pada kegiatan belajar 

melalui STAD 

    

18 Soal yang diberikan tidak membuat saya lebih 

memahami materi hukum newton tentang 

gravitasi 

    

19 Kata-kata dan kalimat dalam soal tidak mudah 

dipahami 

    

20 Soal yang diberikan membuat saya dapat 

menunjukkan pendapat Saya dalam 

penyelesaian masalah 
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Lampiran 8. 

 

CONTOH PENGISISAN ANGKET RESPON SISWA 
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Lampiran 9. 

 

PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 
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Lampiran 10. 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Bentuk Soal 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

Menjelaskan hukum Newton 

tentang gravitasi 

C2 1a, 1b  √ 

Menghitung gaya gravitasi 

yang berhubungan dengan 

gaya antar dua partikel 

bermassa dan penerapannya. 

 

C3 2  √ 

Menganalisis kuat medan 

gravitasi dan percepatan 

gravitasi 

 

C4 3a,3b  √ 

Menganalisis hukum Keppler 

berdasarkan hukum Newton 

tentang gravitasi 

C4 4, 5a, 5b, 

6a, 6b, 7 

 √ 
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Lampiran 11. 

 

SOAL UJI COBA 

MATERI HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI 

 

Petunjuk : 

1. Tulislah terlebih dahulu identitasmu pada lembar jawaban 

2. Soal berjumlah 7 butir soal uraian 

3. Bacalah soal dengan cermat 

4. Kerjakan semua soal di lembar jawaban dengan teliti, lengkap, urut, dan 

mandiri 

5. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru 

 

Soal : 

Kerjakan setiap soal di bawah ini dengan benar sesuai Petunjuk Umum di 

atas! 

1. Sebuah pesawat luar angkasa berada pada ketinggian R dari bumi. Apabila 

massa Bumi , massa pesawat luar angkasa , dan tetapan gravitasi G.  

a. berapakah besar gaya gravitasi yang dialami pesawat akibat bumi? 

b. bagaimana hubungan antara gaya gravitasi dengan massa dan jari-jari bumi? 

 

2. Perhatikan gambar-gambar dibawah ini! 

 

     
Dua planet yang masing-masing memiliki massa planet A = 4 x 1022kg planet B 

= 8 x 1022kg dengan jarak antara planet A dan B adalah 4.000 km. Tentukanlah 

besar gaya Tarik-menarik antara kedua planet tersebut! (G = 6,67 x 10-11 

N.m2/kg2) 

 

3. Setiap benda selalu menghasilkan medan di sekitarnya sehingga setiap benda 

yang diletakan di sekitar benda itu akan selalu mengalami gaya gravitasi. 

a. Apa itu yang disebut medan gravitasi?  

b. Berdasarkan gambar di bawah, tentukanlah percepatan gravitasi antara benda 

X dan Y ! 
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4. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan sebuah lintasan, sesuai dengan 

hukum keppler., lintasan seperti apakah planet bergerak mengelilingi matahari? 

Dan jelaskan bunyi Hukum Keppler yang sesuai dengan pernyataan tersebut! 

 

5. Hukum ketiga gerak planet menyebutkan bahwa perbandingan kuadrat periode 

terhadap pangkat tiga dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk 

semua planet. 

a. Dari pernyataan diatas tentukanlah rumusan Hukum 3 keppler! 

b. Dua planet C dan D mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet C dan D 

ke matahari adalah RC : RD = 4 : 1. Apabila periode planet D mengelilingi 

matahari adalah 20 hari, tentukanlah periode planet C! 

 

6. Gambar dibawah ini menunjukkan 5 posisi dari sebuah planet yang mengorbit 

disekitar matahari. 

 
a. Planet yang memiliki laju paling tinggi terletak pada posisi? Kemukakan 

alasanmu! 

b. Sebutkan 3 luasan bidang yang ditempuh oleh planet dalam selang waktu 

yang sama! serta jelaskanlah bunyi hukum keppler yang berkaitan tentang 

luasan bidang yang dilalui planet dalam mengorbit matahari! 

 

7. Jarak rata-rata planet bumi ke matahari adalah 4 𝑥 106 km dan jarak rata-rata 

planet merkurius adalah 1 𝑥 106 km. Periode revolusi bumi adalah 1 th, maka 

tentukanlah periode revolusi planet merkurius (dalam hari)! 
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Lampiran 12. 

 

Analisis Uji Coba Soal Pemahaman Konsep Siswa  

di Kelas XI 

 

No. Responden Nomor Soal Total 

  1 2 3 4 5 6 7 30 

1 R-01 3 5 4 3 6 4 5 29 

2 R-02 3 4 6 3 6 2 5 30 

3 R-03 2 7 5 3 6 2 5 33 

4 R-04 2 7 5 3 7 4 5 27 

5 R-05 2 4 5 3 6 2 5 26 

6 R-06 2 4 5 3 5 2 5 26 

7 R-07 2 7 5 2 6 2 2 29 

8 R-08 2 7 5 3 6 2 4 32 

9 R-09 2 7 6 3 6 3 5 17 

10 R-010 1 4 3 2 3 1 3 26 

11 R-011 3 5 4 2 7 3 2 27 

12 R-012 2 7 4 1 6 2 5 28 

13 R-013 2 5 6 3 5 2 5 28 
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14 R-014 3 5 5 3 5 2 5 28 

15 R-015 2 5 5 3 6 2 5 25 

16 R-016 3 3 5 2 7 3 2 32 

17 R-017 2 7 6 3 6 3 5 27 

18 R-018 2 4 4 3 7 2 5 21 

19 R-019 1 4 4 3 5 0 4 25 

20 R-020 3 3 5 2 7 3 2 30 

21 R-021 3 5 4 3 6 4 5 28 

22 R-022 2 5 5 3 6 2 5 28 

23 R-023 2 7 6 3 6 2 2 12 

24 R-024 0 0 2 3 1 1 5 28 

25 R-025 2 7 5 3 6 2 3 11 

26 R-026 0 0 1 2 2 1 5 28 

27 R-027 2 7 6 2 5 2 4 26 

28 R-028 3 5 4 2 7 3 2 24 

29 R-029 2 6 5 2 5 2 2 27 

30 R-030 2 4 5 3 6 2 5 22 

31 R-031 3 3 5 2 4 3 2 27 

32 R-032 2 3 6 3 6 2 5 26 

33 R-033 2 5 4 2 6 2 5 28 
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34 R-034 2 7 5 3 6 2 3 30 

Validitas 

R hitung 0.652 0.767 0.781 0.349 0.811 0.604 0.169 

R tabel 0,339 

Kriteria valid valid valid valid valid valid Tidak 

valid 

Reliabilitas 

Jml Valid 6       

Varians 0.75 1.89 1.12 0.55 1.35 0.85 1.29 

Jml Varians 0.57 3.57 1.24 0.30 1.83 0.73 1.67 

Varians Total 9.91 

 

      

Reliabilitas 0,7       

Kriteria Tinggi       

Tingkat Kesukaran 

Mean 2.09 4.94 4.71 2.62 5.59 2.24 4.03 

Skor Maksimal 3 7 6 3 7 4 5 

TK 0.70 0.71 0.78 0.87 0.80 0.56 0.81 

Kriteria Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah 

Daya Pembeda 
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Mean Kls Atas 2.33 6.00 5.22 3.00 6.00 2.89 4.89 

Mean Kls Bawah 1.67 3.11 3.78 2.22 4.44 1.78 3.33 

DP 0.22 0.41 0.24 0.26 0.22 0.28 0.31 

Kriteria Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 
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Lampiran 13. 

 

Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 

 

Indikator Soal 
Level 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Bentuk Soal 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

Menjelaskan hukum Newton 

tentang gravitasi 

C2 1a, 1b  √ 

Menghitung gaya gravitasi 

yang berhubungan dengan 

gaya antar dua partikel 

bermassa dan penerapannya. 

 

C3 2  √ 

Menganalisis kuat medan 

gravitasi dan percepatan 

gravitasi 

 

C4 3a,3b  √ 

Menganalisis hukum Keppler 

berdasarkan hukum Newton 

tentang gravitasi 

C4 4, 5a, 5b, 

6a, 6b 

 √ 
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Lampiran 14. 

 

SOAL PRETEST 

 

Mata Pelajaran: Fisika 

Kelas  : X 

Waktu  : 40 Menit 

 

Petunjuk : 

6. Tulislah terlebih dahulu identitasmu pada lembar jawaban 

7. Soal berjumlah 6 butir soal uraian 

8. Bacalah soal dengan cermat 

9. Kerjakan semua soal di lembar jawaban dengan teliti, lengkap, urut, dan 

mandiri 

10. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru 

 

Soal : 

Kerjakan setiap soal di bawah ini dengan benar sesuai Petunjuk Umum di 

atas! 

1. Sebuah pesawat luar angkasa berada pada ketinggian R dari bumi. Apabila massa 

Bumi (mb),  massa pesawat luar angkasa (mp) , dan tetapan gravitasi G.  

c. berapakah besar gaya gravitasi yang dialami pesawat akibat bumi? 

d. bagaimana hubungan antara gaya gravitasi dengan massa dan jari-jari bumi? 

 

2. Perhatikan gambar-gambar dibawah ini! 

 

 
Dua planet yang masing-masing memiliki massa planet A = 4 x 1022kg planet B 

= 8 x 1022kg dengan jarak antara planet A dan B adalah 4.000 km. Tentukanlah 

besar gaya Tarik-menarik antara kedua planet tersebut! (G = 6,67 x 10-11 

N.m2/kg2) 

 

3. Setiap benda selalu menghasilkan medan di sekitarnya sehingga setiap benda 

yang diletakan di sekitar benda itu akan selalu mengalami gaya gravitasi. 

c. Apa itu yang disebut medan gravitasi?  

d. Berdasarkan gambar di bawah, tentukanlah perbandingan percepatan 

gravitasi antara benda X dan Y ! 
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4. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan sebuah lintasan, sesuai dengan 

hukum kepler., lintasan seperti apakah planet bergerak mengelilingi matahari? 

Dan jelaskan bunyi Hukum Kepler yang sesuai dengan pernyataan tersebut! 

 

5. Hukum ketiga gerak planet menyebutkan bahwa perbandingan kuadrat periode 

terhadap pangkat tiga dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk 

semua planet. 

a. Dari pernyataan diatas tentukanlah rumusan matematis Hukum 3 Kepler! 

b. Dua planet C dan D mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet C dan D 

ke matahari adalah RC : RD = 4 : 1. Apabila periode planet D mengelilingi 

matahari adalah 20 hari, tentukanlah periode planet C! 

 

6. Gambar dibawah ini menunjukkan 5 posisi dari sebuah planet yang mengorbit 

disekitar matahari. 

 
a. Planet yang memiliki laju paling tinggi terletak pada posisi? Kemukakan 

alasanmu! 

b. Sebutkan 3 luasan bidang yang ditempuh oleh planet dalam selang waktu 

yang sama! serta jelaskanlah bunyi Hukum Kepler yang berkaitan tentang 

luasan bidang yang dilalui planet dalam mengorbit matahari! 

 

===000=== 
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SOAL POSTTEST 

 

Mata Pelajaran: Fisika 

Kelas  : X 

Waktu  : 40 Menit 

 

Petunjuk : 

11. Tulislah terlebih dahulu identitasmu pada lembar jawaban 

12. Soal berjumlah 6 butir soal uraian 

13. Bacalah soal dengan cermat 

14. Kerjakan semua soal di lembar jawaban dengan teliti, lengkap, urut, dan 

mandiri 

15. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru 

 

Soal : 

Kerjakan setiap soal di bawah ini dengan benar sesuai Petunjuk Umum di 

atas! 

• Setiap benda selalu menghasilkan medan di sekitarnya sehingga setiap benda 

yang diletakan di sekitar benda itu akan selalu mengalami gaya gravitasi. 

e. Apa itu yang disebut medan gravitasi?  

f. Berdasarkan gambar di bawah, tentukanlah perbandingan percepatan 

gravitasi antara benda X dan Y ! 

 
• Sebuah pesawat luar angkasa berada pada ketinggian R dari bumi. Apabila 

massa Bumi (mb),  massa pesawat luar angkasa (mp) , dan tetapan gravitasi G.  

e. berapakah besar gaya gravitasi yang dialami pesawat akibat bumi? 

f. bagaimana hubungan antara gaya gravitasi dengan massa dan jari-jari bumi? 

 

• Perhatikan gambar-gambar dibawah ini! 

 

 
Dua planet yang masing-masing memiliki massa planet A = 4 x 1022kg planet B 

= 8 x 1022kg dengan jarak antara planet A dan B adalah 4.000 km. Tentukanlah 
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besar gaya Tarik-menarik antara kedua planet tersebut! (G = 6,67 x 10-11 

N.m2/kg2) 

 

• Planet bergerak mengelilingi matahari dengan sebuah lintasan, sesuai dengan 

hukum kepler., lintasan seperti apakah planet bergerak mengelilingi matahari? 

Dan jelaskan bunyi Hukum Kepler yang sesuai dengan pernyataan tersebut! 

 

• Gambar dibawah ini menunjukkan 5 posisi dari sebuah planet yang mengorbit 

disekitar matahari. 

 
• Planet yang memiliki laju paling tinggi terletak pada posisi? Kemukakan 

alasanmu! 

• Sebutkan 3 luasan bidang yang ditempuh oleh planet dalam selang waktu 

yang sama! serta jelaskanlah bunyi Hukum Kepler yang berkaitan tentang 

luasan bidang yang dilalui planet dalam mengorbit matahari! 

 

• Hukum ketiga gerak planet menyebutkan bahwa perbandingan kuadrat periode 

terhadap pangkat tiga dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk 

semua planet. 

• Dari pernyataan diatas tentukanlah rumusan matematis Hukum 3 Kepler! 

• Dua planet C dan D mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet C dan D 

ke matahari adalah RC : RD = 4 : 1. Apabila periode planet D mengelilingi 

matahari adalah 20 hari, tentukanlah periode planet C! 

 

===000=== 
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Lampiran 15. 

 

Teknik Penskoran untuk Soal Pretest 

 

a. Teknik penskoran untuk soal nomor 1a 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  8 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  5 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 8 

 

b. Teknik penskoran untuk soal nomor 1b 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  7 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  5 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 7 

 

c. Teknik penskoran untuk soal nomor 2 

(1) Menuliskan  

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan yang diketahui dengan benar 3 

2. Siswa dapat menuliskan yang ditanya dengan benar 2 

 Skor Total 5 

 

(2) Penyelesaian  

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan persamaan dengan benar 2 

2. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar 5 

3. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan rumus namun 

ada kesalahan perhitungan 

2 

4. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar beserta 

satuannya 

3 

5. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar tanpa satuan 2 

6. Siswa menuliskan hasil akhir yang salah 1 

 Siswa menuliskan jawaban dengan benar namun caranya salah 2 

 Siswa menuliskan jawaban tetapi salah 2 

7. Siswa tidak menuliskan jawaban 0 

 Skor Total 10 

 

d. Teknik penskoran untuk soal nomor 3a 
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No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  5 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 5 

 

e. Teknik penskoran untuk soal nomor 3b 

(1) Menuliskan 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan yang diketahui dengan benar 3 

2. Siswa dapat menuliskan yang ditanya dengan benar 2 

 Skor Total 5 

 

(2) Penyelesaian 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan persamaan dengan benar 2 

2. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar 5 

3. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan rumus namun 

ada kesalahan perhitungan 

2 

4. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar beserta 

satuannya 

3 

5. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar tanpa satuan 2 

6. Siswa menuliskan hasil akhir yang salah 1 

 Siswa menuliskan jawaban dengan benar namun caranya salah 2 

 Siswa menuliskan jawaban tetapi salah 2 

7. Siswa tidak menuliskan jawaban 0 

 Skor Total 10 

 

f. Teknik penskoran untuk soal nomor 4 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  dan lengkap 10 

 Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar   5 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 10 

 

g. Teknik penskoran untuk soal nomor 5a 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  5 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 
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 Skor Total 5 

 

h. Teknik penskoran untuk soal nomor 5b 

 

(1) Menuliskan 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan yang diketahui dengan benar 3 

2. Siswa dapat menuliskan yang ditanya dengan benar 2 

 Skor Total 5 

 

(2) Penyelesaian 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan persamaan dengan benar 2 

2. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar 5 

3. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan rumus namun 

ada kesalahan perhitungan 

2 

4. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar beserta 

satuannya 

3 

5. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar tanpa satuan 2 

6. Siswa menuliskan hasil akhir yang salah 1 

 Siswa menuliskan jawaban dengan benar namun caranya salah 2 

 Siswa menuliskan jawaban tetapi salah 2 

7. Siswa tidak menuliskan jawaban 0 

 Skor Total 10 

 

i. Teknik penskoran untuk soal nomor 6a 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menyebutkan jawaban  dan alasan dengan benar 

dan tepat  

10 

 Siswa dapat menyebutkan jawaban  dan alasan dengan benar 7 

2. Siswa dapat menyebutkan jawaban dengan benar namun 

alasannya salah 

5 

 Siswa menuliskan jawaban dan alasan tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak dapat menuliskan jawaban dan alasan  dengan 

benar 

0 

 Skor Total 10 

 

j. Teknik penskoran untuk soal nomor 6b 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menyebutkan 3 jawaban dan menuliskan 

penjelasan dengan benar 

10 

2. Siswa menyebutkan 1 atau 2 jawaban yang benar dan 

menuliskan penjelasan dengan benar 

8 
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3. Siswa dapat dapat menyebutkan 3 jawaban dengan benar 

namun penjelasannya salah 

5 

4. Siswa menyebutkan 1 atau 2 jawaban yang benar namun 

penjelasannya salah 

3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

5. Siswa tidak dapat menuliskan jawaban dan alasan  dengan 

benar 

0 

 Skor Total 10 

 

Teknik Penskoran untuk Soal Posttest 

 

k. Teknik penskoran untuk soal nomor 1a 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  5 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 5 

 

l. Teknik penskoran untuk soal nomor 1b 

(3) Menuliskan 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan yang diketahui dengan benar 3 

2. Siswa dapat menuliskan yang ditanya dengan benar 2 

 Skor Total 5 

 

(4) Penyelesaian 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan persamaan dengan benar 2 

2. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar 5 

3. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan rumus namun 

ada kesalahan perhitungan 

2 

4. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar beserta 

satuannya 

3 

5. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar tanpa satuan 2 

6. Siswa menuliskan hasil akhir yang salah 1 

 Siswa menuliskan jawaban dengan benar namun caranya salah 2 

 Siswa menuliskan jawaban tetapi salah 2 

7. Siswa tidak menuliskan jawaban 0 

 Skor Total 10 

 

 

m. Teknik penskoran untuk soal nomor 2a 

No. Indikator yang dinilai Skor 
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1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  8 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  5 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 8 

 

n. Teknik penskoran untuk soal nomor 2b 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  7 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  5 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 7 

 

o. Teknik penskoran untuk soal nomor 3 

(3) Menuliskan  

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan yang diketahui dengan benar 3 

2. Siswa dapat menuliskan yang ditanya dengan benar 2 

 Skor Total 5 

 

(4) Penyelesaian  

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan persamaan dengan benar 2 

2. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar 5 

3. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan rumus namun 

ada kesalahan perhitungan 

2 

4. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar beserta 

satuannya 

3 

5. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar tanpa satuan 2 

6. Siswa menuliskan hasil akhir yang salah 1 

 Siswa menuliskan jawaban dengan benar namun caranya salah 2 

 Siswa menuliskan jawaban tetapi salah 2 

7. Siswa tidak menuliskan jawaban 0 

 Skor Total 10 

 

 

p. Teknik penskoran untuk soal nomor 4 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  dan lengkap 10 

 Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar   5 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 
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 Skor Total 10 

 

 

a. Teknik penskoran untuk soal nomor 5a 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menyebutkan jawaban  dan alasan dengan benar 

dan tepat  

10 

 Siswa dapat menyebutkan jawaban  dan alasan dengan benar 7 

2. Siswa dapat menyebutkan jawaban dengan benar namun 

alasannya salah 

5 

 Siswa menuliskan jawaban dan alasan tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak dapat menuliskan jawaban dan alasan  dengan 

benar 

0 

 Skor Total 10 

 

b. Teknik penskoran untuk soal nomor 5b 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menyebutkan 3 jawaban dan menuliskan 

penjelasan dengan benar 

10 

2. Siswa menyebutkan 1 atau 2 jawaban yang benar dan 

menuliskan penjelasan dengan benar 

8 

3. Siswa dapat dapat menyebutkan 3 jawaban dengan benar 

namun penjelasannya salah 

5 

4. Siswa menyebutkan 1 atau 2 jawaban yang benar namun 

penjelasannya salah 

3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

5. Siswa tidak dapat menuliskan jawaban dan alasan  dengan 

benar 

0 

 Skor Total 10 

 

 

 

c. Teknik penskoran untuk soal nomor 6a 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar  5 

2. Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban  3 

 Siswa menuliskan jawaban tapi tidak benar 2 

3. Siswa tidak menuliskan jawaban  0 

 Skor Total 5 

 

d. Teknik penskoran untuk soal nomor 6b 

 

(3) Menuliskan 

No. Indikator yang dinilai Skor 
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1. Siswa dapat menuliskan yang diketahui dengan benar 3 

2. Siswa dapat menuliskan yang ditanya dengan benar 2 

 Skor Total 5 

 

(4) Penyelesaian 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat menuliskan persamaan dengan benar 2 

2. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar 5 

3. Siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan rumus namun 

ada kesalahan perhitungan 

2 

4. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar beserta 

satuannya 

3 

5. Siswa dapat menuliskan hasil akhir dengan benar tanpa satuan 2 

6. Siswa menuliskan hasil akhir yang salah 1 

 Siswa menuliskan jawaban dengan benar namun caranya salah 2 

 Siswa menuliskan jawaban tetapi salah 2 

7. Siswa tidak menuliskan jawaban 0 

 Skor Total 10 
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Lampiran 16. 

 

UJI NORMALITAS 

PEMAHAMAN KONSEP SIWA 

 

Langkah 

1. Memasukkan data ke dalam dua kolom 

2. Melalukan analisis dengan menggunakan menu 

Analyze >> Descriptive Statistics >> Explore >> (kotak Dependent List diisi 

data yang ingin dicari normalitasnya) >> Plot (klik Normality plots with 

test) >> klik Continue 

3. Klik OK 

 

Hasil 

1. Data Pretest 

 

Tests of Normality 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Eksperimen .132 30 .195 

Kontrol .124 30 .200* 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data pretest, terlihat bahwa nilai signifikansi 

(Sig.) kelas eksperimen dan kelas kontrol yang didapatkan lebih besar dari 0.05. 

jadi data pretest tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Data Posttest 

Tests of Normality 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

Eksperimen .141 30 .131 

Kontrol .153 30 .071 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data posttest, terlihat bahwa nilai signifikansi 

(Sig.) kelas eksperimen dan kelas kontrol yang didapatkan lebih besar dari 0.05. 

jadi data pretest tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 17. 

 

UJI HOMOGENITAS 

PEMAHAMAN KONSEP SIWA 

 

 

Langkah 

1. Memasukkan data ke dalam dua kolom 

• Kolom pertama data yang berisi Kelas dengan kode 1 untuk kelas 

eksperimen (X IPA 10) dan kode 2 untuk kelas control (X IPA 3) 

• Kolom kedua data yang berisi nilai 

2. Melakukan analisis dengan menggunakan menu 

Analyze >> Compare Means >> One Way ANOVA (Masukan variable Nilai 

ke Dependent List dan variable Kelas ke Factor) 

3. Klik Options >> Descriptive >> Homogeneity of Variances Test >> 

Continue 

4. Klik OK 

 

Hasil 

1. Data Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.170 1 58 .284 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui nilai signifikansi (Sig.) dari data pretest 

sebesar 0.284. Karena nilai Signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05, 

maka data ptetest tersebut bersifat homogen. 

 

2. Data Posttest 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.839 1 58 .097 

Berdasarkan data di atas, diketahui nilai signifikansi (Sig.) dari data posttest 

sebesar 0.097. Karena nilai Signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05, 

maka data ptetest tersebut bersifat homogen. 
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Lampiran 18. 

 

UJI HIPOTESIS PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai 1 30 73.20 12.524 2.287 

2 30 58.43 17.606 3.214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Equal variances 

assumed 2.839 .097 3.743 58 .000 14.767 3.945 6.870 22.663 

Equal variances 

not assumed   3.743 52.366 .000 14.767 3.945 6.852 22.681 
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Lampiran 19. 

 

UJI N-GAIN 

PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

1. Kelas Eksperimen 

 

 Rata-

rata 

(%) 

〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡〉

− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

100%
− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

〈𝑔〉 

Pretest  20.73 
52.47 79.27 0.66 

Posttest  73.20 
 

2. Kelas Kontrol 

 

 Rata-

rata 

(%) 

〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡〉

− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

100%
− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

〈𝑔〉 

Pretest  18.73 
39.70 81.27 0.49 

Posttest  58.43 
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Lampiran 20. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar dibawah ini!  (ada gambar bumi dan bulan atau planet 

lainnya) 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) 

GAYA GRAVITASI DAN MEDAN GRAVITASI 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

 

Kompetensi Dasar : 

Menganalisis keteraturan gerak 

planet dalam tatasurya 

berdasarkan hukum-hukum 

Newton 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Melalui model pembelajaran 

STAD, siswa dapat menjelaskan 

konsep hukum newton tentang 

gravitasi dengan benar 

 

Anggota Kelompok : 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ……………… 

Ayo kita diskusikan! 
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Gambar diatas memperlihatkan bahwa planet-planet tetap bergerak dalam 

lintasannya mengelilingi matahari dan tidak saling bertabrakan. 

Diskusikanlah dengan temanmu apa yang menyebabkan planet-planet 

tetap mempertahankan pergerakan tersebut! 

 

 

2. Dari ilustrasi No.1 jelaskan apa itu yang dimaksud dengan gaya gravitasi? 

Serta tuliskanlah persamaan gaya gravitasi antara 2 benda secara 

matematis! 

 

Jawaban : 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………… 
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3. Kita dapat berjalan di permukaan bumi dikarenakan kita masih berada 

dalam medan gravitasi bumi. Dari penjelasan tersebut simpulkanlah apa 

itu yang dimaksud dengan medan gravitasi?  

 

4. Apa yang mempengaruhi besarnya kuat medan gravitasi dipermukaan 

suatu planet? Tuliskan hubungannya dalam bentuk persamaan matematis! 

Jawaban : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………… Jawaban : 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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Jawaban : 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Seorang astronom berkebangsaan  Jerman Johanes Kepler (1571-1630) telah 

menulis sejumlah teori tentang gerak dan orbit planet dalam astronomi. Teori kepler 

ini menjelaskan tentang posisi planet dan gerakannya melintasi langit. 

1. Tulislah bunyi Hukum I Kepler! 

 

 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) 

HUKUM KEPLER 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

 

Kompetensi Dasar : 

Menganalisis keteraturan gerak 

planet dalam tatasurya 

berdasarkan hukum-hukum 

Newton 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Melalui model pembelajaran 

STAD, siswa dapat menjelaskan 

konsep hukum newton tentang 

gravitasi dengan benar 

 

Anggota Kelompok : 

1. …………… 

2. …………… 

3. …………… 

4. …………… 

5. …………… 

Ayo kita diskusikan! 

Jawaban : 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………… 
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2. Tulislah bunyi Hukum II Kepler serta lukislah luasan daerah yang sama 

yang dibentuk dari pergerakan planet dalam mengitari matahari! 

 

3. Hukum ke-3 gerak planet dikenal sebagai hukum harmonic. 

a. Tulislah bunyi Hukum III Kepler beserta persamaan matematisnya! 

 

 

b. Perbandingan jarak bumi dan jarak planet ke matahari adalah 1 : 4. Jika 

periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun, maka tentukanlah 

periode planet tersebut mengelilingi matahari! 

Jawaban : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………… 

Jawaban : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………… 
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Penyelesaian : 

Diketahui : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Ditanya : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Jawab : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…… 
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Lampiran 21. 

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

 

No. Aspek yang dinilai  Indikator Skor 

1 Mengajukan pertanyaan 1 Pertanyaan yang diajukan lebih 

dari satu kali dalam satu 

pertemuan 

1 

2 Pertanyaan yang diajukan 

berkaiatan dengan materi yang 

sedang dipelajari 

1 

3 Pertanyaan diajukan dengan 

santun 

1 

4 Pertanyaan yang diajukan 

menuntut jawaban berupa 

penjelasan 

1 

2 Menjawab pertanyaan 1 Menjawab pertanyaan lebih dari 

satu kali dalam satu pertemuan 

1 

2 Menjawab pertanyaan dengan 

tepat sesuai dengan materi yang 

sedang dipelajari 

1 

3 Menjawab pertanyaan dengan 

Bahasa yang mudah dipahami dan 

tidak berbelit-belit 

1 

4 Menjawab pertanyaan dengan 

santun 

1 

3 Mengajukan/menanggapi 

pendapat 

1 Mengajukan/menanggapi 

pendapat lebih dari satu kali 

dalam satu pertemuan 

1 

2 Mengajukan/menanggapi 

pendapat dengan tepat sesuai 

dengan materi yang sedang 

dipelajari 

1 

3 Mengajukan/menanggapi 

pendapat dengan Bahasa yang 

mudah dipahami dan tidak 

berbelit-belit 

1 

4 Mengajukan/menanggapi 

pendapat dengan santun 

1 

 

Kriteria penskoran : 

1. Skor 4 bila semua indikator terpenuhi 

2. Skor 3 bila salah satu indikator tidak terpenuhi 

3. Skor 2 bila dua indikator tidak terpenuhi 

4. Skor 1 bila tiga indikator tidak terpenuhi 

5. Skor 0 bila semua indikator tidak terpenuhi 
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Lampiran 22. 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KETERAMPILAN KOMUNIKASI 

 

 

Mata Pelajaran : ……………………………. 

Hari/Tanggal  : ……………………………. 

 

 

Petunjuk  

• Isilah kolom dibawah ini dengan skor 0 atau 1! 

• Berikan skor 1 bila peserta didik menunjukkan indikator yang telah ditentukan sesuai dengan rubrik penilaian kemampuan komunikasi 

selama proses pembelajaran! 

• Berikan skor 0 bila peserta didik tidak menunjukkan indikator yang telah ditentukan sesuai dengan rubrik penilaian kemampuan 

komunikasi selama proses pembelajaran! 

 

No. Nama Peserta Didik 

Aspek Kemampuan Komunikasi/Indikator ke- 

Mengajukan pertanyaan Menjawab pertanyaan Mengajukan/ menanggapi pendapat 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ade Rizqi Wahyudi             

2 Adila Rahma Putri             

3 Aditya Lutfian Saputra             

4 Angky Tri Nova             
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5 Asyifa Haryu Medya             

6 Aulia Safitri             

7 Candra Ayu K.             

8 Desideria Dwi Hardianti             

9 Dwiky Candra Utama             

10 Firsa Adinda Syafira             

11 Guruh Surya Ilham             

12 Hening Arum Yudha             

13 Khahlil Gibran             

14 Lutfia Aurelita Daniswara             

15 Mahesa Tio Samudra             

16 Mochamad Fahrul Aszarro             

17 Muhammad Sultan R. W.             

18 Nabila Aprilia Putri             

19 Nines Latifa Puspowangi             

20 Raina Azalia Gunawan             

21 Rizky Kurniawan             

22 Ryan Giggs             

23 Saltsa Aulia Nurul Ilma             

24 Savitri Ramdeta Ordelia              

25 Shafanisa Aulia Bahri              

26 Silma Apriliani             
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27 Titik Prabiyantari             

28 Yulia Khalna Ariqah             

29 Yunanda Esti Rahmasari             

30 Zeeka Lazwarda             
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Lampiran 23. 

 

ANALISIS DATA KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Awal 

1 2 3

1 E-1 0 0 0 0 12 0.00

2 E-2 0 0 0 0 12 0.00

3 E-3 0 0 0 0 12 0.00

4 E-4 0 0 0 0 12 0.00

5 E-5 0 0 0 0 12 0.00

6 E-6 0 0 0 0 12 0.00

7 E-7 0 0 0 0 12 0.00

8 E-8 0 2 2 4 12 33.33

9 E-9 0 0 0 0 12 0.00

10 E-10 0 0 0 0 12 0.00

11 E-11 0 0 0 0 12 0.00

12 E-12 0 0 2 2 12 16.67

13 E-13 2 0 0 2 12 16.67

14 E-14 0 0 0 0 12 0.00

15 E-15 1 0 0 1 12 8.33

16 E-16 0 0 0 0 12 0.00

17 E-17 0 1 0 1 12 8.33

18 E-18 0 0 0 0 12 0.00

19 E-19 0 0 0 0 12 0.00

20 E-20 2 2 2 6 12 50.00

21 E-21 0 1 1 2 12 16.67

22 E-22 0 1 1 2 12 16.67

23 E-23 0 0 0 0 12 0.00

24 E-24 0 2 1 3 12 25.00

25 E-25 0 1 0 1 12 8.33

26 E-26 0 0 0 0 12 0.00

27 E-27 0 0 1 1 12 8.33

28 E-28 2 2 4 8 12 66.67

29 E-29 0 0 0 0 12 0.00

30 E-30 0 0 1 1 12 8.33

Persentase No Kode
Aspek Observasi

Skor Maksimum
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Akhir 

 

1 2 3

1 E-1 2 0 2 4 12 33.3

2 E-2 2 3 3 8 12 66.7

3 E-3 0 0 0 0 12 0.0

4 E-4 2 2 2 6 12 50.0

5 E-5 2 0 2 4 12 33.3

6 E-6 2 2 2 6 12 50.0

7 E-7 2 3 3 8 12 66.7

8 E-8 3 4 4 11 12 91.7

9 E-9 2 2 2 6 12 50.0

10 E-10 0 0 2 2 12 16.7

11 E-11 0 0 2 2 12 16.7

12 E-12 3 4 3 10 12 83.3

13 E-13 4 2 3 9 12 75.0

14 E-14 0 0 0 0 12 0.0

15 E-15 2 0 3 5 12 41.7

16 E-16 0 2 0 2 12 16.7

17 E-17 2 2 2 6 12 50.0

18 E-18 0 0 0 0 12 0.0

19 E-19 0 2 0 2 12 16.7

20 E-20 4 4 3 11 12 91.7

21 E-21 3 3 2 8 12 66.7

22 E-22 3 2 2 7 12 58.3

23 E-23 0 2 2 4 12 33.3

24 E-24 3 3 3 9 12 75.0

25 E-25 2 2 2 6 12 50.0

26 E-26 0 0 0 0 12 0.0

27 E-27 2 2 3 7 12 58.3

28 E-28 3 4 4 11 12 91.7

29 E-29 2 0 0 2 12 16.7

30 E-30 3 2 2 7 12 58.3

Aspek Observasi
Skor Maksimum Persentase No Kode
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Lampiran 24. 

 

ANALISIS DATA KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA 

KELAS KONTROL 

 

Awal 

1 2 3

1 K-1 0 0 0 0 12 0.00

2 K-2 0 0 0 0 12 0.00

3 K-3 0 0 1 1 12 8.33

4 K-4 0 0 0 0 12 0.00

5 K-5 0 0 0 0 12 0.00

6 K-6 0 0 0 0 12 0.00

7 K-7 0 1 1 2 12 16.67

8 K-8 0 0 0 0 12 0.00

9 K-9 0 0 0 0 12 0.00

10 K-10 0 0 0 0 12 0.00

11 K-11 2 0 0 2 12 16.67

12 K-12 0 1 1 2 12 16.67

13 K-13 0 0 0 0 12 0.00

14 K-14 0 0 0 0 12 0.00

15 K-15 0 0 0 0 12 0.00

16 K-16 0 0 0 0 12 0.00

17 K-17 0 0 0 0 12 0.00

18 K-18 0 0 0 0 12 0.00

19 K-19 0 0 0 0 12 0.00

20 K-20 1 0 0 1 12 8.33

21 K-21 0 0 1 1 12 8.33

22 K-22 0 0 0 0 12 0.00

23 K-23 0 2 1 3 12 25.00

24 K-24 0 0 0 0 12 0.00

25 K-25 0 1 0 1 12 8.33

26 K-26 0 0 0 0 12 0.00

27 K-27 0 0 0 0 12 0.00

28 K-28 0 0 0 0 12 0.00

29 K-29 0 0 0 0 12 0.00

30 K-30 0 0 0 0 12 0.00

No Kode
Aspek Observasi

Skor Maksimum Persentase 
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Akhir 

 

1 2 3

1 K-1 0 0 0 0 12 0.0

2 K-2 0 0 0 0 12 0.0

3 K-3 2 0 2 4 12 33.3

4 K-4 0 0 0 0 12 0.0

5 K-5 0 0 0 0 12 0.0

6 K-6 0 0 0 0 12 0.0

7 K-7 1 2 2 5 12 41.7

8 K-8 0 2 2 4 12 33.3

9 K-9 0 0 0 0 12 0.0

10 K-10 0 0 0 0 12 0.0

11 K-11 2 0 0 2 12 16.7

12 K-12 0 2 2 4 12 33.3

13 K-13 0 0 2 2 12 16.7

14 K-14 0 0 0 0 12 0.0

15 K-15 2 0 0 2 12 16.7

16 K-16 0 2 0 2 12 16.7

17 K-17 0 2 3 5 12 41.7

18 K-18 0 0 0 0 12 0.0

19 K-19 0 0 0 0 12 0.0

20 K-20 3 0 0 3 12 25.0

21 K-21 2 0 2 4 12 33.3

22 K-22 0 0 0 0 12 0.0

23 K-23 0 2 2 4 12 33.3

24 K-24 0 0 0 0 12 0.0

25 K-25 2 2 0 4 12 33.3

26 K-26 0 0 0 0 12 0.0

27 K-27 0 0 3 3 12 25.0

28 K-28 0 2 0 2 12 16.7

29 K-29 0 0 0 0 12 0.0

30 K-30 0 0 0 0 12 0.0

Persentase No Kode
Aspek Observasi

Skor Maksimum
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Lampiran 25. 

 

UJI HIPOTESIS 

KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA 

 

 

 

Ranks 

 
kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

hasil 1 30 39.88 1196.50 

2 30 21.12 633.50 

Total 60   

 

 

Test Statisticsa 

 hasil 

Mann-Whitney U 168.500 

Wilcoxon W 633.500 

Z -4.249 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: kelas 
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Lampiran 26. 

 

UJI N-GAIN 

KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA 

 

1. Kelas Eksperimen 

 

 Rata-

rata 

(%) 

〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡〉

− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

100%
− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

〈𝑔〉 

Awal 9.44 
35.84 90.56 0.40 

Akhir 45.28 
 

2. Kelas Kontrol 

 

 Rata-

rata 

(%) 

〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡〉

− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

100%
− 〈𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉 

(%) 

〈𝑔〉 

Awal 3.61 
10.28 96.39 0.11 

Akhir 13.89 
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Lampiran 27.  Analsis Angket Respon Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E-01 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 4

E-02 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3

E-03 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

E-04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E-05 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 2 2 2

E-06 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E-07 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3

E-08 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4

E-09 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4

E-10 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3

E-11 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3

E-12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E-13 4 1 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4

E-14 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3

E-15 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3

E-16 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3

E-17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E-18 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3

E-19 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E-20 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3

E-21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E-22 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E-24 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4

E-25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E-26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E-27 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3

E-28 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3

E-29 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

E-30 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4

Rata-rata item 3.27 3.07 3.27 3.43 3.33 3.23 3.20 3.40 3.30 3.17 3.23 3.07 3.13 3.03 3.40 3.43 3.47 2.80 3.13 3.30

Tinggi Tinggi Tinggi
Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi
Tinggi Tinggi

Sangat 

Tinggi
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi
Tinggi Tinggi Tinggi

Kode Siswa
Nomor Item
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Lampiran 28. 

 

Foto uji coba soal pemahaman konsep 

 

   
 

Foto Pembelajaran Kelas Kontrol (Metode Ceramah) 

 

  
 

 

Foto Pembelajaran Kelas Eksperimen (Model STAD) 
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