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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

  

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. 

Pemerintah mengadakan pembangunan dalam berbagai bidang untuk menuju 

bangsa yang lebih berkembang dan maju. Salah satunya pada bidang pendidikan. 

Pembangunan di bidang pendidikan adalah salah satu upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, fungsi pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, 

diharapkan masyarakat Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan 

dan kreativitas seiring dengan  berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Proses pembelajaran merupakan komponen pendidikan. Kegiatan 

pembelajaran melibatkan peserta didik dan guru. Pada proses pembelajaran 

terdapat interaksi antara guru dan siswa sebagai peserta didik. Guru mempunyai 

peranan yang sangat penting pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru harus memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa 

serta dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan suatu 

materi. 

Guru dan siswa merupakan komponen yang saling berinteraksi dalam 

proses pembelajaran, sehingga guru memegang peranan penting salah satunya 

sebagai fasilitator pembelajaran. Salah satu tugas fasilitator pembelajaran adalah 

menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar dalam 

suasana yang menyenangkan sehingga siswa mampu mengembangkan potensi dan 
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kreativitasnya. Dalam proses pembelajaran, idealnya guru tidak mendominasi 

kelas sehingga tidak terkesan seolah-olah guru hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya dan menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran, 

sehingga siswa menjadi pasif dan tidak dapat mengembangkan pengetahuan 

sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya. Namun, pada kenyataannya masih 

banyak diketemukan proses pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada 

guru (teacher centered). 

Salah satu faktor yang mempegaruhi keberhasilan proses belajar 

mengajar adalah ketepatan guru dalam menggunakan model pembelajaran. Agus 

Suprijono (2009: 46) menjelaskan bahwa melalui model pembelajaran guru dapat 

membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, 

dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. Adanya model pembelajaran yang tepat dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar, sehingga siswa 

mempunyai semangat dan motivasi dalam belajar serta dapat menangkap konsep 

yang telah disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, hendaknya para guru dapat 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

yang akan disampaikan sehingga tercapai hasil belajar siswa yang optimal. Akan 

tetapi, sebagian besar pengajar kurang memperhatikan ketepatan model 

pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materi kepada peserta 

didiknya. Para pengajar masih terbiasa dengan pembelajaran langsung sehingga 

dalam menyampaikan konsep dan fakta pada proses belajar mengajar, kurang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mengembangkan diri 

sehinnga pencapaian hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu bidang studi yang 

dikembangkan dalam pendidikan formal di sekolah karena IPA melatih peserta 

didik untuk berpikir logis, rasional, kritis, dan kreatif. Sedangkan Fisika 

merupakan bagian dari IPA yang mempelajari tentang sifat materi, gerak dan 

fenomena lain yang ada hubungannya dengan energi, selain juga mempelajari 

keterkaitan antarkonsep-konsep fisika dengan kehidupan nyata dan 
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pengembangan sikap serta keadaan terhadap perkembangan iptek beserta 

dampaknya. (Depdikbud, 1999: 2). Pengajaran ilmu Fisika  bertujuan agar siswa 

mampu menguasai konsep-konsep fisika dan keterkaitannya serta mampu 

menggunakan metode ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pembelajaran dewasa ini, telah dikembangkan berbagai model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi fisika. Salah satunya adalah pembelajaran kooperatif.  Slavin 

(2008:11) menjelaskan bahwa ada beberapa tipe model pembelajaran kooperatif, 

antara lain Student Teams Achievement Divisions (STAD), Team Game 

Tournament (TGT), Team Assisted Individualization (TAI), Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dan Jigsaw. Model pembelajaran 

kooperatif akan dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

yang ada. Hal ini disebabkan adanya suatu interaksi antar siswa di dalam 

kelompok serta adanya interaksi dengan guru sebagai pengajar. Di dalam setiap 

kelompok, siswa yang berkemampuan lebih tinggi akan membantu dalam proses 

pemahaman pada siswa yang berkemampuan rendah, sedangkan siswa yang 

berkemampuan sedang akan dapat segera menyesuaikan dalam proses 

pemahaman materi. Interaksi dalam setiap kelompok ini akan berjalan dengan 

baik jika kemampuan setiap kelompok adalah heterogen. Interaksi antar kelompok 

dalam proses belajar mengajar ini dapat mengurangi adanya sikap individualisme 

siswa dalam belajar, sehingga siswa yang berkemampuan tinggi tidak 

mendominasi kelas dan pencapaian keberhasilan belajar akan merata bagi seluruh 

siswa.  

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembelajaran kooperatif 

menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif lebih efektif dari pada 

pembelajaran tradisional/pembelajaran langsung. Selain itu terdapat perbedaan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kategori motivasi belajar yang berbeda-

beda (Dwi A.H, 2002). 

Peningkatan prestasi belajar siswa akan dipengaruhi oleh kualitas 

pembelajaran di kelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar 
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siswa adalah dengan menciptakan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat 

berlangsung dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. Proses pembelajaran 

akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh guru yang mempunyai 

kompetensi dan kinerja yang tinggi. Karena guru merupakan ujung tombak dan 

pelaksana terdepan pendidikan di sekolah. Guru yang mempunyai kinerja yang 

baik akan mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa, yang pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Motivasi belajar siswa mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap 

keberhasilan proses belajar siswa maupun hasil belajar siswa. Salah satu indikator 

kualitas pembelajaran adalah adanya semangat maupun motivasi belajar dari para 

siswa. Motivasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intern 

(internal motivation) dan motivasi ekstern (external motivation). Motivasi intern 

muncul karena adanya faktor dari dalam, yaitu karena adanya kebutuhan, 

sedangkan motivasi ekstern muncul karena adanya faktor dari luar, terutama dari 

lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran faktor eksternal yang mampu 

mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah kinerja guru. Guru yang mempunyai 

kinerja bagus di dalam kelas akan mampu menjelaskan pelajaran dengan baik, 

mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik, mampu menggunakan 

media pembelajaran dengan baik, dan mampu membimbing serta mengarahkan 

siswa. Sehingga siswa akan memiliki semangat dalam belajar, senang dengan 

kegiatan pembelajaran yang diikuti, dan merasa mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dan begitu pula sebaliknya. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dikembangkan 

inovasi pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Dalam hal ini strategi pengajaran yang akan diungkapkan pada 

penelitian ini adalah model pembelajaran yang menganut proses belajar bersama 

atau belajar kelompok, dikenal sebagai model pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learning). Berkaitan dengan semakin pentingnya interaksi 

kooperatif  tersebut, maka penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam 

pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Tujuan pembelajaran kooperatif 

adalah menciptakan suatu situasi dimana keberhasilan salah satu anggota 
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kelompok diakibatkan oleh keberhasilan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu 

untuk mencapai tujuan tersebut, antar anggota kelompok tersebut harus saling 

membantu dalam memahami materi pelajaran. 

Model pembelajaran Cooperative Learning belum banyak diterapkan 

dalam pendidikan, walaupun orang indonesia sangat membanggakan sifat gotong-

royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar pengajar belum terbiasa 

menerapkan sistem kerjasama di dalam kelas karena beberapa alasan. Alasan yang 

pertama adalah kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas dan siswa tidak 

belajar jika mereka ditempatkan dalam grup/kelompok. Sehingga masih perlu 

banyak belajar untuk membangun kerja sama antar siswa dengan baik. Sebagian 

siswa juga kurang senang jika bekerjasama dengan orang lain, karena setiap siswa 

mempunyai cara yang berbeda-beda dalam belajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian yang berjudul ”PENGAJARAN FISIKA DENGAN 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED 

INDIVIDUALIZATION (TAI) DAN TIPE STUDENT TEAM 

ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DITINJAU DARI MOTIVASI 

BELAJAR SISWA SMA KELAS X ”. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Adanya proses belajar mengajar di kelas yang masih berpusat pada guru 

sehingga siswa menjadi pasif dan tidak dapat mengembangkan 

pengetahuannya. 

2. Adanya suatu kebiasaan guru yang menyampaikan konsep dan fakta dalam 

proses belajar mengajar, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berlatih mengembangkan diri sehingga menyebabkan pencapaian hasil belajar 

siswa menjadi kurang optimal. 
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3. Adanya penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa kurang termotivasi dan kurang dapat menangkap 

konsep yang telah disampaikan oleh guru.  

4. Adanya sikap individualisme siswa dalam belajar, yaitu siswa yang 

berkemampuan tinggi lebih mendominasi kelas dalam belajar, menyebabkan 

pencapaian keberhasilan belajar tidak merata bagi seluruh siswa. 

5. Adanya kinerja guru yang belum optimal sehingga belum mampu 

menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa yang lebih baik, yang 

pada akhirnya kualitas pembelajaran yang berlangsung menjadi kurang 

opimal. 

6. Banyak ragam model pembelajaran yang berkembang, salah satunya model 

pembelajaran Cooperative Learning, namun belum banyak diterapkan dalam 

pembelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan adanya keterbatasan waktu, 

sarana dan prasarana yang tersedia serta agar penelitian lebih terarah, maka 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan 

STAD. 

2. Pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

3. Hasil pembelajaran dibatasi pada pencapaian keberhasilan akademik pada 

nilai tes kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

4. Materi Fisika yang diambil pada penelitian ini adalah pokok bahasan Listrik 

Dinamis yang merupakan salah satu pokok bahasan di SMA Kelas X Semester 

II. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dan tipe STAD terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis? 

2. Adakah perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan 

rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis? 

3. Adakah interaksi pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif 

dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis ?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan tipe STAD terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antara motivasi belajar 

siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya interaksi pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

 

F. Manfaat Penulisan 

Penelitian di bidang pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan praktis terhadap pembelajaran di sekolah. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan tipe STAD terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

b. Menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antara motivasi belajar 

siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis. 

c. Menjelaskan ada atau tidaknya interaksi antara pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara langsung bagi siswa, guru, dan 

sekolah. 

a. Bagi Siswa 

Untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru 

dengan pendekatan dan model yang sesuai sehingga kegiatan belajar-mengajar 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

b. Bagi Guru 

Memberikan wawasan pada guru perlunya meningkatkan mutu pembelajaran 

di sekolah khususnya pada pengajaran Fisika melalui model pembelajaran 

kooperatif khususnya pada pokok bahasan Listrik Dinamis. Serta memberikan 

masukan kepada guru Fisika untuk mengembangkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dan tipe STAD. 

c. Bagi Sekolah 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan tipe STAD diharapkan 

dapat berimplikasi positif terhadap kualitas pembelajaran dan pada gilirannya 

akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sehingga mampu 

memperbaiki mutu llusan sekolah. Pada akhirnya kinerja sekolah akan 

mendapatkan penilaian yang baik dalam pandangan masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Belajar dan Motivasi Belajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

 Istilah belajar memiliki bermacam-macam makna dan arti yang sangat 

luas. Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah terlepas 

dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melakukan aktivitas sendiri, maupun 

di dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya mendengarkan ceramah, melihat 

peristiwa, membaca majalah, berlatih memasak, dan lain sebagainya dapat disebut 

sebagai kegiatan belajar.   

 Menurut Slameto (1995: 2), ”Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Senada dengan pendapat Slameto, menurut Garry dan Kingsley 

yang dikutip oleh Nana Sudjana (1996: 5) menyatakan bahwa, ”Belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan-

latihan”. Sedangkan menurut W.S Winkel (1995: 53) ”Belajar adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan pemahaman, keterampilan dan 

nilai sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas”. Menurut Gage yang 

dikutip Ratna Wilis Dahar (1989: 11) “Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”. 

Dari definisi-definisi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses dari latihan maupun pengalaman yang menyebabkan 

seseorang mengalami perubahan pada dirinya, baik berupa perubahan tingkah 

laku, pengetahuan, keterampilan, maupun aspek-aspek lain dalam dirinya sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan sekitar. Namun, tidak semua bentuk perubahan 
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dapat disebut sebagai kegiatan belajar. Perubahan-perubahan yang bukan akibat 

dari kegiatan belajar antara lain: 

a) Perubahan akibat kelelahan fisik. Misalnya seorang perenang yang merasa 

kelelahan setelah belajar renang seharian. 

b) Perubahan akibat menggunakan obat. Misalnya seorang pemuda yang 

menginjeksi tubuhnya dengan obat bius, akan mengalami perubahan dalam 

pikiran dan perasaan serta sikap dan perilakunya sehari-hari. 

c) Perubahan akibat penyakit parah atau trauma fisik. Misalnya seorang anak 

yang terserang penyakit virus yang sampai merusak jaringan-jaringan saraf 

dalam otak, akan mengalami gangguan dalam berbicara. 

d) Perubahan akibat pertumbuhan jasmani. Misalnya pada masa pubertas, 

seorang anak menunjukkan banyak perubahan dalam kejasmanian dan 

perilakunya. 

(W. S. Wingkel, 1999: 53-54) 

2) Ciri-Ciri Belajar 

 Dalam pengertian yang umum dan sederhana, belajar sering kali 

diartikan sebagai aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Belajar adalah proses 

seseorang untuk memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap. 

Kemampuan seseorang untuk belajar menjadi ciri penting yang membedakan 

jenisnya dari jenis makhluk hidup yang lain. 

 Menurut M. Ngalim Purwanto (1985: 81) terdapat beberapa elemen 

penting yang mencirikan pengertian tentang belajar, yaitu: 

a) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan 

itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada 

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.  

b) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. 

c) Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus 

merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Berapa 
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lama periode waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi 

perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin 

berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun.  

d) Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap. 

 Berdasarkan ciri-ciri belajar tersebut di atas, secara umum kegiatan 

belajar mempunyai ciri-ciri yaitu: adanya perubahan tingkah laku pada individu 

yang sedang belajar, perubahan tingkah laku yang terjadi dapat diperoleh dari 

pengalaman-pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya, dan perubahan 

tingkah laku yang terjadi relatif permanen atau tetap ada untuk jangka waktu yang 

cukup lama.  

3) Teori – Teori Belajar 

Ada berbagai macam teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para 

ahli. Dalam pembelajaran IPA teori belajar yang umum digunakan antara lain:  

a) Teori Belajar Ausubel 

Menurut pendapat Ausubel yang dikutip oleh Ratna Wilis Dahar (1989: 

111-114), menerangkan bahwa: 

Belajar dapat diklasifikasikan dalam dua dimensi; dimensi pertama 
berhubungan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan siswa, 
melalui penerimaan atau penerapan. Dimensi kedua menyangkut 
bagaimana siswa dapat mengkaitkan itu pada struktur kognitif yang telah 
ada. Struktur kognitif ini adalah fakta-fakta, konsep-konsep dari 
generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. 
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kedua dimensi tersebut 

menunjukkan dua bentuk belajar yaitu bentuk belajar hafalan dan bentuk belajar 

bermakna. Belajar hafalan terjadi bila siswa hanya menghafalkan informasi baru, 

tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur 

kognitifnya. Sedangkan belajar bermakna terjadi jika siswa menghubungkan atau 

mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya. 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

b) Teori Belajar Piaget 

 Teori belajar Piaget sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. 

Menurut pendapat Piaget yang dikutip oleh Ratna Wilis Dahar (1989: 152-155) 

setiap individu mengalami empat tingkatan perkembangan kognitif  yang 

dirangkum sebagai berikut: 

(1) Tingkat sensori-motor (0-2 tahun). 

Selama periode ini anak mengatur alamnya dengan panca indranya (sensori) 

dan tindakan-tindakannya (motor). Periode ini bayi tidak mempunyai 

konsepsi. 

(2) Tingkat pra-operasional (2-7 tahun).  

Pada tingkat pra-operasional terdiri atas dua sub tingkat. Sub tingkat pertama 

antara 2-4 tahun yang disebut sub-tingkat pra-logis, sub tingkat kedua ialah 

antara 4-7 tahun yang disebut tingkat berpikir intuitif. Pada sub-tingkat pra-

logis penalaran anak adalah transduktif yaitu menalar dari umum ke khusus. 

(3) Tingkat operasional konkret (7-11 tahun). 

Tingkat ini merupakan permulaan berpikir rasional. Berarti anak memiliki 

operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah 

konkret. Jadi anak dalam periode operasional kokret memilih pengambilan 

keputusan logis, dan bukan keputusan perseptual. 

(4) Tingkat operasional formal (11 tahun ke atas). 

Pada tingkat ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk 

membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. Kemajuan anak pada 

periode ini adalah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-benda 

atau peristiwa konkret  tetapi dengan kemampuan berpikir abstrak. 

Karakteristik dari berpikir operasional formal yaitu siswa sudah dapat 

merumuskan alternatif hipotesis deduktif dan induktif abstrak dalam 

menanggapi masalah dan mengecek data terhadap hipotesis untuk membuat 

keputusan.  

Inti dari teori belajar menurut Piaget sesuai dengan tingkatan 

perkembangan intelektual dan kemampuan berpikir anak pada usia-usia tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran untuk 
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siswa SMA berada pada tahap operasional formal, di mana siswa sudah dapat 

merumuskan alternatif hipotesis deduktif dan induktif berdasarkan benda-benda 

konkret dalam diskusi untuk mengambil keputusan. 

c) Teori Belajar Gagne 

Menurut pendapat Gagne yang dikutip oleh Ngalim Purwanto (1990: 80) 

bahwa, “Belajar terjadi apabila suatu stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu 

sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami waktu sesudah 

tadi”.  Kutipan tersebut menunjukkan bahwa belajar merupakan suatu proses 

yang dialami seseorang karena adanya interaksi dengan lingkungannya, sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku.  

Berdasarkan teori belajar Gagne tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

belajar menurut Gagne merupakan kegiatan pemrosesan informasi atau kejadian-

kejadian yang dialami oleh peserta didik ke dalam ingatannya menjadi suatu 

konsep berdasarkan materi yang telah dipelajari oleh peserta didik tersebut. 

d) Teori Belajar J. Brunner  

Menurut Brunner yang dikutib Slameto (1995: 9), “Belajar tidak untuk 

mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah 

menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah”. 

Brunner berpendapat, “Alangkah baiknya bila sekolah dapat menyediakan 

kesempatan bagi siswa untuk maju dengan cepat sesuai dengan kemampuan siswa 

dalam mata pelajaran tertentu”. Di dalam proses belajar, Brunner mementingkan 

partisipasi aktif dari tiap peserta didik, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan 

yang dinamakan “Discovery learning environment” ialah lingkungan di mana 

peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum 

dikenal dalam tiap lingkungan selalu ada bermacam-macam masalah, hubungan-

hubungan dan hambatan yang dihayati oleh peserta didik secara berbeda-beda 

pada usia yang berbeda pula.  
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e) Teori Belajar Skinner 

Menurut pendapat Skinner yang dikutip oleh Agus Suprijono (2009: 21) 

dalam bukunya tentang Cooperative Learning menganggap bahwa: 

Reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Reinforcement 
atau peneguhan diartikan sebagai suatu konsekuensi perilaku yang 
memperkuat perilaku tertentu. Ada dua macam peneguhan yaitu positif 
dan negatif. Peneguhan positif adalah rangsangan yang makin memperkuat 
atau mendorong suatu tindak balas. Peneguhan negatif ialah peneguhan 
yang mendorong individu untuk menghindari suatu tindak balas tertentu 
yang tidak memuaskan. 

 
Menurut Skinner, pemberian reinforcement atau penguatan terhadap 

peserta didik adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses belajar 

mengajar. Peserta didik yang menunjukkan perilaku positif dalam belajarnya 

(misal memperoleh nilai yang baik dalam suatu mata pelajaran tertentu) 

hendaknya diberikan reinforcement yang positif pula. Misalnya dengan 

memberikan pujian atas prestasi belajar yang telah dicapainya. Begitu pula 

sebaliknya, peserta didik yang menunjukkan perilaku negatif  dalam belajar, perlu 

diberikan reinforcement yang dapat membantu peserta didik agar tidak terus 

menerus melakukan tindakan yang kurang baik. Misalnya, peserta didik yang 

mempunyai kebiasaan mencontek pada saat ujian, diberikan sanksi berupa 

pengurangan nilainya. Pemberian pujian dan pemberian sanksi adalah salah satu 

contoh bentuk  reinforcement. Pemberian reinforcement terhadap perilaku belajar 

peserta didik hendaknya bersifat mendidik dan mengarahkannya ke arah yang 

lebih baik. 

4) Tujuan Belajar  

Seorang peserta didik dikatakan berhasil dalam belajar jika telah 

mencapai kriteria tingkat keberhasilan belajar sesuai dengan tujuan belajar. 

Berikut ini terdapat beberapa pendapat tentang tujuan belajar yang harus dicapai 

oleh peserta didik, antara lain: 

a) Menurut Sardiman A.M (2001: 26) “Tujuan belajar adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap”. 
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(1) Untuk mendapatkan pengetahuan. 

Untuk mendapatkan pengetahuan, peserta didik harus mempunyai 

kemampuan berpikir. Semakin tinggi kemampuan berpikir peserta didik 

semakin banyak pula pengetahuan yang ia miliki. 

(2) Penananam konsep dan keterampilan.  

Penanaman konsep, memerlukan keterampilan baik keterampilan jasmani 

maupun keterampilan rohani. Keterampilan dapat diperoleh dengan 

melatih kemampuan, semakin tinggi kemampuan dasar, pengetahuan, dan 

pengalaman belajar yang dimiliki peserta didik, semakin tinggi pula 

tingkat pemahaman dan keterampilan untuk menginterpretasikan informasi 

dan memecahkan masalah. 

(3) Pembentukan sikap mental dan perilaku. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku terhadap peserta didik, tidak akan 

terlepas dari penanaman nilai-nilai/transfer of values. Oleh karena itu 

peran guru bukanlah hanya sebagai pengajar saja, akan tetapi betul-betul 

sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai kepada peserta 

didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai tersebut, akan tumbuh kesadaran 

dan kemauan dalam diri peserta didik untuk menerapkan segala sesuatu 

yang telah dipelajarinya. Cara berinteraksi atau metode-metode yang dapat 

digunakan misalnya dengan diskusi, demonstrasi, maupun role playing. 

Dengan dilandasi nilai-nilai tersebut peserta didik akan mempunyai 

kesadaran dan kemampuan untuk mempraktekkan segala sesuatu yang 

sudah dipelajarinya. Jadi tujuan belajar tidak hanya sekedar 

mengumpulkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu yaitu terjadinya 

perubahan tingkah laku belajar yang meliputi pengetahuan konsep, 

keterampilan, dan sikap. 

b) Menurut Bloom yang dikutip oleh Gino (1998: 20) menyatakan bahwa tujuan 

belajar dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:          

(1) Ranah kognitif, meliputi enam tingkatan yaitu: (a) pengetahuan  

(knowledge), (b) pemahaman (komprehension), (c) penerapan (aplication), 

(d) analisis (analysis), (e) sintesis (synthesis) dan (f) evaluasi (evaluation).  
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(2) Ranah afektif, meliputi lima tingkatan yaitu: (a) kemampuan menerima 

(receiving), (b) kemauan menanggapi (responding), (c) berkeyakinan 

(valuing), (d) penerapan kerja (organization) dan (e)  ketelitian 

(correcterzation by value). 

(3) Ranah psikomotor, meliputi: (a) gerak tubuh (body movement), (b) 

koordinasi gerak (finaly coordinated movement), (c) komunikasi non 

verbal (non verbal communication set), dan (d) perilaku berbicara (speech 

behaviors). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

memahami secara spesifik tentang perubahan tingkah laku peserta didik sebagai 

akibat terjadinya proses belajar,  maka perilaku peserta didik tersebut 

dikelompokkan menjadi tiga kawasan atau ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiga ranah tersebut merupakan satu kesatuan, dan memiliki 

ketertarikan satu sama lain. Masing-masing ranah tersebut selanjutnya dijabarkan 

ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik yang disebut hierarki perilaku belajar.  

c) Agus Suprijono (2009: 5) mengemukakan bahwa: 

Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar 
yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, 
lazim dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk pengetahuan 
dan kererampilan. Sementara tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai 
tujuan belajar lazim disebut nurturant effects. Bentuknya berupa, 
kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, 
menerima orang lain dan sebagainya. 
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar 

sebagai akibat dari proses belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tujuan 

instruksional (instructional effects) dan tujuan yang menyertai tujuan intruksional 

tersebut (nurturant effects). Instructional effects adalah tujuan belajar yang secara 

eksplisit hendak dicapai, sedangkan hasil belajar yang menyertai tercapainya 

tujuan instruksional disebut nurturant effects. Dengan demikian guru dalam 

mengajar, harus memiliki rencana dan menetapkan strategi belajar-mengajar 

untuk mencapai instruksional effects, nurturant effects maupun kedua-duanya. 
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5) Prinsip-Prinsip Belajar 

Ada beberapa prinsip-prinsip belajar yang dirangkum dari Slameto 

(1995: 27-28) sebagai berikut:  

1) Dalam belajar peserta didik harus diusahakan berpartisipasi aktif dan 

dibimbing untuk mencapai tujuan belajar. 

2) Belajar bersifat keseluruhan dan materi yang disampaikan harus memiliki 

struktur dan penyajian yang sederhana, sehingga peserta didik mudah 

menangkap konsep yang disampaikan. 

3) Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada peserta didik untuk 

mencapai tujuan belajar. 

4) Belajar adalah proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

5) Belajar adalah proses organisasi dan adaptasi. 

6) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan belajar yang hendak dicapai oleh peserta didik. 

7) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga peserta didik dapat belajar 

dengan kondisi/lingkungan yang mendukung. 

8) Belajar perlu lingkungan yang menantang, dimana peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuannya untuk bereksplorasi  dan belajar dengan 

efektik. 

9) Belajar memerlukan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

10) Belajar adalah proses kontinuitas yaitu hubungan antara materi/konsep yang 

satu dengan materi/konsep yang lain, sehingga mendapatkan konsep yang 

diharapkan. 

11) Repetisi, dalam proses belajar perlu pengulangan materi/kosep agar konsep 

bahan ajar yang disampaikan oleh guru dapat tertanam pada peserta didik. 

6) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Menurut Slameto (1995: 54-72), ”Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 
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individu yang sedang belajar. Faktor ekstern adalah faktor  yang ada di luar 

individu.” 

Kedua faktor yang mempengaruhi proses belajar tersebut dirangkum sebagai 

berikut: 

a) Faktor intern dapat dibedakan menjadi tiga faktor, yaitu: 

(1) Faktor Jasmaniah  

(a) Faktor Kesehatan 

Proses belajar peserta didik akan terganggu jika kesehatannya 

terganggu, selain itu ia juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, 

mudah pusing, mengantuk jika badannya lemah. 

(b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurnanya keadaan fisik tubuh/badan. Peserta didik yang 

memiliki kekurangan pada kondisi fisiknya, akan mengalami kesulitan 

pada proses belajarnya. Misalnya mempunyai kekurangan dalam hal 

penglihatan, maka peserta didik tersebut akan mengalami kesulitan 

belajar, terutama yang melibatkan indera penglihatan misalnya 

membaca. 

(2) Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: 

(a) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 
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(b) Perhatian 

Untuk dapat menunjang tercapainya hasil belajar yang baik, maka 

peserta didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian peserta 

didik, maka akan timbul kebosanan sehingga merasa tidak tertarik lagi 

untuk melakukan aktivitas belajar.  

(c) Minat 

Minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan beberapa kegiatan. 

Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar, karena bila 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta 

didik, maka peserta didik tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Bahan pelajaran yang 

menarik minat peserta didik, lebih mudah dipelajari dan disimpan 

dalam memori  karena minat menambah semangat belajar peserta 

didik. 

(d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata setelah belajar atau berlatih. 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari peserta didik sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya akan lebih baik karena ia terdorong 

untuk belajar sehingga lebih giat lagi dalam belajar. 

(e) Motivasi 

Motivasi/dorongan yang kuat sangat diperlukan dalam belajar. Untuk 

membentuk motivasi yang kuat dapat dilakukan dengan latihan-

latihan/kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang 

memperkuat keyakinan. Jadi latihan/kebiasaan sangat diperlukan 

dalam belajar. 
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(f) Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan peserta 

didik, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan/keterampilan baru. Belajar akan lebih berhasil jika peserta 

didik sudah siap (matang). Jadi, untuk memiliki kecakapan yang baru 

dipengaruhi oleh kematangan dalam diri peserta didik. 

(g) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

reaksi. Kesediaan itu timbul dalam diri peserta didik dan berhubungan 

dengan kematangan karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. 

(3) Faktor Kelelahan  

Kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh, sehingga peredaran darah menjadi kurang 

lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan rohani dapat dilihat dari 

adannya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu menjadi hilang. Kelelahan rohani dapat terjadi 

secara terus-menerus jika memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa 

istirahat, menghadapi hal-hal yang sama/konstan tanpa adanya variasi, dan 

mengerjakan sesuatu karena terpaksa serta tidak sesuai dengan bakat, 

minat dan perhatian peserta didik. 

b) Faktor ekstern dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) Faktor Keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Peserta 

didik yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga 
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dan keadaan ekonomi keluarga. Keluarga mempunyai arti yang besar 

dalam pendidikan lingkup kecil dan bersifat menentukan pendidikan 

dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara, dan dunia. 

2) Faktor Sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi antara 

peserta didik yang satu dengan yang lain, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode mengajar dan 

tugas rumah. 

3) Faktor Masyarakat 

Kegiatan peserta didik dalam masyarakat antara lain, adanya mass media, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat, yang semuanya 

mempengaruhi belajar. 

b. Motivasi Belajar 

1) Pengertian Motivasi Belajar 

Seseorang yang belajar berarti ia memperbaiki kemampuan-kemampuan 

kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Dengan meningkatnya kemampuan-

kemampuan tersebut maka keinginan, kemauan, atau perhatian pada lingkumgan 

sekitarnya makin bertambah. Demikian proses belajar itu akan terus berlanjut 

sepanjang hidupnya. Proses yang berkelanjutan ini akan terus berlangsung sebab 

seseorang tersebut memiliki motivasi. 

Biggs dan Telfer yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono (1990: 32) 

mengemukakan bahwa motivasi dibedakan menjadi empat golongan, yaitu: “(1) 

motivasi instrumental, (2) motivasi sosial, (3) motivasi berprestasi, (4) motivasi 

intrinsik”. Motivasi instrumental berarti bahwa peserta didik belajar karena 

didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Motivasi sosial berarti 

bahwa peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas yang memberikan 

kostribusi terhadap terciptanya citra diri positif di lingkungan sekitarnya. Motivasi 

berprestasi berarti bahwa peserta didik belajar untuk mencapai prestasi yang 

setinggi-tingginya. Motivasi intrinsik berarti bahwa peserta didik belajar atas 

keinginannya sendiri. 
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Secara bahasa motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah motif yang sudah menjadi 

aktif pada saat-saat tertentu. Motif dan motivasi berkaitan erat dengan 

penghayatan suatu kebutuhan, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, bertingkah 

laku tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan pencapaian tujuan yang memenuhi 

kebutuhan itu. Pengertian motivasi dikemukakan oleh mc. Donald yang dikutip 

oleh  Sardiman AM (1992: 73) mengatakan bahwa “Motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculya feeling dan didahului 

dengan adanya tanggapan terhadap adanya tujuan”. Pendapat senada juga 

dikemukan oleh W. S. Winkel (1991: 150) bahwa motivasi belajar adalah 

“Keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan”. 

2) Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar 

Menurut W.S Winkel (1996: 173) “Motivasi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.  

(1) Motivasi Ekstrinsik 

Siswa yang mempunyai motivasi ekstrinsik memulai dan melanjutkan 

kegiatan belajar berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan 

yang tidak secara motlak berkaitan dengan kegiatan belajar sendiri. Yang 

termasuk dalam motivasi ekstrinsik antara lain: belajar demi memenuhi 

kewajiban, belajar demi menghindari hukuman yang akan diberikan, 

belajar demi hadiah yang dijanjikan, belajar demi meningkatkan gengsi 

sosial dan belajar demi pujian dari orang lain. 

(2) Motivasi Intrinsik 

Siswa yang mempunyai motivasi intrinsik memulai dan melanjutkan 

kegiatan belajar berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan 

yang mutlak berkaitan dengan kegiatan belajar itu. Siswa tersebut 

meyakini bahwa keberhasilan belajar dan sukses di masa depan dapat 

dicapai dengan satu cara yaitu belajar yang giat. Kegiatan belajar disertai 

minat dan perasaan senang, karena siswa menyadari bahwa belajar bukan 

lagi kewajiban melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus 

terpenuhi. 
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2. Mengajar, Pengajaran, dan Pembelajaran  

a. Mengajar 

1) Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan istilah kunci yang tidak pernah luput dari 

pembahasan mengenai pendidikan, sebab erat hubungannya antara belajar dan 

mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk proses 

belajar. Menurut Nana Sudjana (1996: 7) ”Mengajar adalah membimbing kegiatan 

siswa. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di 

sekitar siswa sehingga dapat mendorong siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar”. Sedangkan menurut Tyson dan Caroll yang dikutip oleh Muhibbin Syah 

(1995: 182) ”Mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal 

balik antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan”. Sardiman 

A.M (2001:46) menyatakan bahwa, “Mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar”. Muhibbin 

Syah (1995: 219) mengungkapkan bahwa, ”Mengajar adalah kegiatan 

mengembangkan seluruh potensi ranah psikologis melalui penataan lingkungan 

sebaik-baiknya dan menghubungkannya kepada siswa agar terjadi proses belajar”. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

mengajar adalah suatu upaya menciptakan kondisi yang sesuai untuk 

berlangsungnya kegiatan belajar bagi peserta didik di mana antara peserta didik 

dan guru sama-sama aktif. Dalam upaya menciptakan kondisi tersebut ada faktor 

yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan.  

2) Prinsip-Prinsip Mengajar 

Ada beberapa prinsip-prinsip mengajar yang dirangkum dari Slameto 

(1995: 35-38) sebagai berikut:  

a) Perhatian 

Di dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta 

didik pada pelajaran yang disampaikan. Perhatian lebih besar bila peserta 

didik mempunyai minat dan bakat. 
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b) Aktifitas  

Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktifitas belajar 

peserta didik dalam berfikir maupun berbuat. Bila peserta didik menjadi 

partisipan yang aktif, maka penguasaan pengetahuan akan berlangsung 

dengan baik, dan peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c) Apersepsi 

Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan 

diberikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh 

peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan memperoleh hubungan 

antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pelajaran yang akan 

diterimanya. 

d) Peragaan  

Saat mengajar di depan kelas, guru harus dapat berusaha menunjukkan 

benda-benda yang asli. Bila mengalami kesulitan boleh menunjukkan 

model, gambar, benda tiruan, atau dengan menggunakan media lain seperti 

radio, TV, dan sebagainnya. 

e) Repetisi  

Penjelasan suatu unit pelajaran perlu diulang-ulang sehingga 

pengertian/konsep yang disampaikan makin lama semakin lebih jelas dan 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 

f) Korelasi 

Hubungan antara setiap mata pelajaran perlu diperhatikan, agar dapat 

memperluas dan memperdalam pengetahuan peserta didik. 

g) Konsentrasi 

Hubungan antar mata pelajaran dapat diperluas yaitu dengan dipusatkan 

kepada salah satu pusat minat, sehingga peserta didik memperoleh 

pengetahuan secara luas dan mendalam. 

h) Sosialisasi 

Dalam perkembanganya peserta didik perlu bergaul dengan temannya. 

Pada saat peserta didik berada di kelas, ataupun di luar kelas, dan 
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menerima pelajaran bersama, alangkah baiknya jika diberi kesempatan 

untuk melaksanakan kegiatan bersama. Mereka dapat bekerja sama, saling 

bergotong-royong, dan saling tolong-menolong. Kadang-kadang banyak 

masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri, sehingga perlu bantuan 

orang lain. Bekerja di dalam kelompok dapat juga meningkatkan cara 

berpikir peserta didik sehingga dapat memecahkan masalah dengan baik 

dan lancar. 

i) Individualisasi  

Setiap individu mempunyai perbedaan yang khas, seperti perbedaan 

intelektual, minat dan bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikapnya. 

Sehingga guru diharapkan dapat mendalami perbedaan peserta didik 

secara induvidu, agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan 

perbedaan peserta didik. 

j) Evaluasi  

Semua kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat 

memberikan motivasi bagi guru maupun peserta didik agar lebih giat 

dalam belajar dan meningkatkan proses berfikir. Evaluasi dapat 

menggambarkan kemajuan peserta didik, prestasinya, hasil rata-rata 

belajarnya serta dapat menjadi bahan umpan balik bagi guru.  Dengan 

demikian guru dapat meneliti dirinya dan berusaha memperbaiki dalam 

perencanaan maupun teknik penyajian. 

3) Proses Belajar Mengajar 

  Proses belajar mengajar memiliki empat komponen yaitu tujuan, bahan, 

metode dan alat penilaian.  Komponen-komponen tersebut merupakan suatu 

kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mendukung.  Bertolak dari pernyataan 

proses belajar mangajar sebagai suatu sistem, A. Tabrani Rusyan et al (1989: 29) 

menyatakan: 

 Pada dasarnya proses belajar mengajar (pengajaran) merupakan proses 
mengkoordinasikan sejumlah tujuan, bahan, metode dan alat serta 
penilaian sehingga satu sama lain saling berhubungan dan saling 
berpengaruh sehingga menimbulkan kegiatan belajar pada diri peserta 
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didik seoptimal mungkin menuju terjadinya perubahan tingkah laku sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 

Dari pengertian di atas komponen-komponen dalam proses belajar 
mengajar dapat dibuat skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

      

Gambar 2.1 Komponen-Komponen dalam Proses Belajar Mengajar 

(Nana Sudjana, 1988:30) 

Tujuan merupakan langkah pertama yang harus ada dalam proses belajar 

mengajar. Karena tujuan ini merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan 

yang harus dicapai dan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan kegiatan 

belajar. Dari tujuan yang jelas dan operasional dapat diterapkan bahan pelajaran 

yang harus menjadi isi dari kegiatan belajar mengajar. Bahan pengajaran ini 

mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan untuk dimiliki oleh peserta didik. 

Metode dan alat berfungsi sebagai jembatan atau media tranformasi bahan 

pelajaran terhadap tujuan yang hendak dicapai. Metode dan alat pengajaran dapat 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Penilaian berperan sebagai 

barometer untuk mengukur tercapainya tujuan. Itulah sebabnya fungsi penilaian 

pada dasarnya adalah mengukur tujuan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

adalah suatu proses yang dialami oleh peserta didik dan guru yang di dalamnya 

terjadi suatu kegiatan di mana komponen-komponen pembelajaran itu diatur dan 

dikoordinasi sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

 

 

Tujuan  

Bahan   Metode dan Alat  

Penilaian 
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4) Ciri-Ciri Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar akan menghasilkan hasil belajar. Keberhasilan 

dari proses belajar mengajar tersebut diukur dari ketercapaian tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. Untuk itu pengajaran yang baik haruslah secara jelas 

merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Namun perlu diingat meskipun tujuan 

pembelajaran tersebut dirumuskan dengan baik dan jelas, belum tentu hasil 

pembelajaran yang diperoleh optimal. Karena tujuan hanyalah merupakan salah 

satu dari komponen-komponen dalam proses belajar mengajar yang harus 

diperhatikan. Selain itu, perlu diperhatikan juga keterlibatan dan aktivitas peserta 

didik sebagai subjek belajar. Sardiman A.M (1990: 47) menyatakan bahwa: 

“Suatu proses belajar mangajar dikatakan baik, bila proses tersebut dapat 

membangkitkan kegiatan belajar yang efektif”. Dari kutipan tersebut dapat 

dijelaskan bahwa proses belajar mengajar dikatakan baik apabila menghasilkan 

hasil belajar yang baik pula. Menurut Sardiman A.M (1990: 48) menjelaskan 

bahwa: “Hasil pengajaran itu dikatakan baik apabila hasil belajar itu tahan lama 

dan merupakan pengetahuan asli atau otentik”. Hasil belajar itu masih diingat oleh 

peserta didik setelah lewat satu minggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya.   

b. Pengajaran 

Menurut Agus Suprijono (2009: 12), pengajaran merupakan terjemahan 

dari kata ”teaching” . Berdasarkan arti kamus yang dikutip oleh Agus Suprijono 

(2009: 12), ”Pengajaran adalah proses, perbuatan, cara mengajarkan”. Pengajaran 

adalah proses penyampaian. Arti demikian melahirkan konstruksi proses belajar 

yang berpusat pada guru (teacher centered). Perbuatan atau cara mengajarkan 

diterjemahkan sebagai kegiatan guru mengajari peserta didiknya, guru 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik dan peserta didik sebagai pihak 

penerima. Agus Suprijono (2009: 12) menyatakan bahwa: ”Pengajaran merupakan 

proses instruktif, guru bertindak sebagai panglima yang dianggap paling dominan, 

dan guru dianggap sebagai orang yang paling mengetahui. Pengajaran adalah 

interaksi imperatif. Pengajaran merupakan transplantasi pengetahuan”. Paulo 

Fraire dalam Agus Suprijono (2009: 12-13) berpendapat: 
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Pengajaran sebagai pendidikan gaya bank atau bangking concept of 
education. Dalam proses ini guru dianggap sebagai investor, pengetahuan 
guru adalah sumber investasi, dan peserta didik adalah rekening yang berisi 
catatan-catatan investasi yang dilakukan oleh guru. Secara sederhana, Paulo 
Fraire menyusun antagonisme pendidikan gaya bank sebagai berikut: 
a) Guru mengajar, peserta didik belajar. 
b) Guru tahu segalanya, peserta didik tidak tahu apa-apa. 
c) Guru berpikir, peserta didik dipikirkan. 
d) Guru bicara, peserta didik mendengarkan. 
e) Guru mengatur, peserta didik diatur. 
f) Guru memilih dan memaksakan pilihannya, peserta didik menuruti. 
g) Guru bertindak, peserta didik membayangkan bagaimana bertindak 

sesuai dengan tindakan gurunya. 
h) Guru memilih apa yang akan diajarkan, peserta didik menyesuaikan diri. 
i)   Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang 

profesionalismenya mempertentangkannya dengan kebebasan peserta 
didiknya. 

j)   Guru adalah subyek proses belajar, dan peserta didik adalah obyeknya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pengajaran identik dengan proses belajar yang berpusat pada guru (teacher 

centered). Guru dianggap sebagai satu-satunya orang yang paling mengetahui dan 

mendominasi proses belajar di kelas, sehingga peserta didik cenderung pasif. 

c. Pembelajaran 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional dikemukakan bahwa ”Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar”. Sedangkan menurut E. Mulyasa (2006: 100) bahwa: 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 
lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, 
maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran, 
tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar 
menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

 
Sedangkan menurut Agus Suprijono (2009: 13) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari”. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta 

didik dalam lingkungan belajar. Dengan demikian, sebagai seorang pendidik 

hendaknya dapat merencanakan, mempersiapkan, dan mengkondisikan 

lingkungan belajar agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik dan dapat 

tercapai hasil belajar yang optimal. 

d. Perbedaan Pengajaran dan Pembelajaran 

Berdasarkan pengertian pengajaran dan pembelajaran yang telah 

dikemukakan di atas, perbedaan antara pengajaran dan pembelajaran secara umum 

adalah pada tindak ajarnya. Pada pengajaran, guru mengajar, peserta didik belajar, 

sementara pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya. Proses pengajaran dapat 

diidentikkan dengan proses belajar yang berpusat pada guru (teacher centered). 

Sedangkan pada pembelajaran identik dengan proses belajar yang berpusat pada 

peserta didik (student centered) di mana guru berperan sebagai fasilitator yang 

mengkondisikan lingkungan belajar bagi peserta didik supaya dapat menunjang 

keberhasilan belajarnya. 

3. Pembelajaran Fisika 

a.  Hakikat Fisika 

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpun 

sains yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif dan 

deduktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan 

matematika, serta dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

percaya diri. (Depdiknas,  2003: 6). Brockhaus menyatakan bahwa: “Fisika adalah 

pengajaran tentang kejadian alam, yang memungkinkan penelitian dengan 

percobaan, pengukuran apa yang didapat, pengujian secara sistematis dan 

berdasarkan peraturan-peraturan umum”. (Herbert Druxes, 1986: 3). Sejalan 

dengan itu Gerthsen menyatakan bahwa, ”Fisika adalah suatu teori yang 

menerangkan gejala-gejala alam yang sederhana dan berusaha menemukan 
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hubungan antara kenyataan-kenyataan, prasarat dasar untuk pemecahan persoalan 

serta mengamati gejala alam tersebut”. (Herbert Druxes, 1986: 3). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Fisika adalah ilmu yang 

mempelajari tentang kejadian alam yang berkembang didasarkan atas penelitian, 

percobaan, pengamatan dan pengukuran serta penyajian konsep dan teori secara 

matematis dengan memperlihatkan konsep-konsep ilmu yang mempengaruhinya. 

c. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Fisika di SMA 

Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dicapai oleh setiap 

strategi pengajaran. Tujuan pembelajaran di SMA merupakan arah yang hendak 

dicapai oleh setiap strategi pada proses pembelajaran di suatu SMA. Pelajaran 

fisika di sekolah khususnya di SMA mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Berdasarkan kurikulum mata pelajaran fisika 

(Depdiknas 2003) fungsi dan tujuan mata pelajaran fisika di SMA dan MA adalah 

sebagai sarana untuk: 

1) Menyadari keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Memupuk sikap ilmiah yang mencakup. 
a) Jujur dan obyektif terhadap data. 
b) Terbuka dan menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu. 
c) Ulet dan tidak cepat putus asa. 
d) Kritis terhadap pernyataan ilmiah yaitu tidak mudah percaya tanpa ada 

dukungan hasil observasi empiris. 
e) Dapat bekerjasama dengan orang lain. 
3) Memberi pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis 

melalaui percobaan: merancang dan merakit instrument percobaan, 
mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, menyususn laporan, 
serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. 

4) Mengembangkan kemampuan berpikir analisis induktif dan deduktif 
dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan 
berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif.  

5) Menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika serta mempunyai 
keterampilan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
percaya diri sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 
sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 
tinggi. 

6) Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menikmati dan 
menyadari keindahan keteraturan perilaku alam serta dapat menjelaskan 
berbagai peristiwa alam dan keluasan penerapan fisika dalam teknologi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan melalui pembelajaran fisika 

peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang fisika, 

baik melaui eksperimen-eksperimen maupun kajian ilmiah di bidang fisika 

sehingga konsep fisika yang diperoleh peserta didik akan semakin kuat dan 

berkembang. Selain itu peserta didik diharapkan juga mempunyai sikap yang 

positif dan menyadari akan keagungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Kemampuan Kognitif 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan-

latihan dalam interaksi dengan lingkungannya. Untuk memahami secara spesifik 

tentang perubahan tingkah laku sebagai akibat terjadinya proses belajar, beberapa 

ahli memilah perilaku individu dalam tiga kawasan atau ranah, yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut merupakan bagian yang 

saling berkaitan satu sama lain. Ranah kognitif menunjukkan kemampuan 

akademiknya, ranah afektif menunjukkan kemampuan untuk menyikapi suatu 

hal/peristiwa, sedangkan ranah psikomotorik menunjukkan kemampuan 

motorik/keterampilan dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam 

proses belajar. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, hasil yang didapat biasanya 

disebut dengan kemampuan kognitif  yaitu hasil yang dicapai oleh peserta didik 

selama mengikuti proses pembelajaran. Tujuan dari evaluasi hasil belajar adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh tujuan belajar dapat dicapai. Sasaran evaluasi 

hasil belajar meliputi seluruh tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, salah 

satunya adalah kemampuan/aspek kognitif. Aspek kognitif adalah aspek yang 

membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal 

dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. 

(Hamzah B. Uno, 2008: 35). 

Cara penalaran (kognitif) seseorang terhadap suatu objek selalu berbeda-

beda dengan orang lain. Artinya orang yang sama mungkin akan mendapat 

penalaran yang berbeda dari dua orang atau lebih. Jadi karena berbeda, dalam 
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penalaran berbeda pula dalam kepribadian maka terjadilah perbedan individu. 

Aspek kognitif secara garis besar meliputi jenjang-jenjang yang dikembangkan 

oleh Bloom yang dikutip oleh Aunurrahman (2009: 49), komponen kognitif 

meliputi: 

a) Pengetahuan (knowledge) yaitu berhubungan dengan mengingat materi 

pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan dapat menyangkut 

bahan yang luas atau sempit, seperti fakta (sempit) dan teori (luas). Namun, 

apa yang diketahui hanya sekedar informasi yang dapat diingat saja. Oleh 

karena itu, pengetahuan merupakan tingkatan ranah kognitif yang paling 

sederhana. 

b) Pemahaman (comprehension), adalah kemampuan memahami arti sesuatu 

bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas tentang 

sesuatu. Kemampuan semacam ini lebih tinggi daripada pengetahuan. 

c) Penerapan (application), adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan 

sesuatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau situasi konkret, 

sperti menerapkan sesuatu dalil, metode, konsep, atau teori. Kemampuan ini 

lebih tinggi daripada pemahaman. 

d) Analisis (analysis), adalah kemampuan menguraikan atau menjabarkan 

sesuatu ke dalam komponen atau bagian-bagian sehingga susunannya dapat 

dimengerti. Kemampuan ini meliputi mengenal bagian-bagian, hubungan antar 

bagian, serta prinsip yang digunakan dalam organisasi atau susunan materi 

pelajaran. 

e) Sintesis (syntesis), merupakan kemampuan untuk menghimpun bagian ke 

dalam suatu keseluruhan, seperti merumuskan tema, rencana atau melibatkan 

hubungan abstrak dari berbagai informasi atau fakta. 

f) Evaluasi (evaluation), berkenaan dengan kemampuan menggunakan 

pengetahuan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud 

atau cerita tertentu. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Bloom tersebut dapat 

diketahui bahwa kemampuan kognitif tidak hanya berhubungan dengan 
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pengetahuan saja, tetapi di dalamnya terdapat jenjang/tingkatan-tingkatan yang 

berhubungan dengan aspek mengingat dan berpikir. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan 

dengnan aktivitas kerja otak.    

5.  Model dan Metode Pembelajaran 

a) Model Pembelajaran 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan peserta didik secara efektif di dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga dapat meraih hasil 

belajar dan prestasi yang optimal. 

Untuk dapat mengembangkan model pembelajaran yang efektif maka 

setiap guru harus memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan konsep 

dan cara-cara pengimplementasian model-model tersebut dalam proses 

pembelajaran. Menurut Aunurrahman (2009: 140) “Model pembelajaran yang 

efektif mempunyai keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru terhadap 

perkembangan dan kondisi siswa-siswa di kelas”.  

 Menurut Agus Suprijono (2009: 46) dalam bukunya tentang Cooperative 

Learning menyebutkan bahwa: 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran 
dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
tujuan belajar.  

 
Menurut Arends yang dikutip oleh Agus Suprijono (2009: 46) “Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas”. Sedangkan menurut pendapat 

Brady dalam Aunurrahman (2009: 146) “Model pembelajaran dapat diartikan 
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sebagai blueprint yang dapat dipergunakan untuk membimbing guru di dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran”.  

Menurut Agus Suprijono (2009: 46-68) terdapat tiga model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan yaitu model 

pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran 

berbasis masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan seperangkat rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk merancang bahan-bahan pembelajaran yang akan digunakan serta 

membimbing aktivitas belajar di kelas. 

b) Metode Pembelajaran 

Terdapat berbagai metode pembelajaran yang sering dipakai pengajar 

dalam pembelajaran di kelas. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Sebagai seorang pengajar hendaknya mampu memilih 

metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi ajar yang akan 

disampaikan dan kondisi peserta didiknya. Di antara metode-metode pembelajaran 

yang sering digunakan pengajar dalam menyampaikan materi adalah metode 

ceramah, diskusi, eksperimen, demonstrasi, inquiry, tanya jawab, dan pemberian 

tugas. 

Menurut Martinis Yamin (2007: 64) “Metode instruksional 

(pembelajaran) merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai 

tujuan tertentu”. Sedangkan menurut pendapat Hamzah B. Uno (2008: 16) 

“Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang berbeda untuk 

mencapai pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang 

berbeda”. 

Dengan demikian metode pembelajaran merupakan cara pengajar dalam 

menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik agar tercapai tujuan belajar 

yang optimal. Dalam hal ini, pengajar hendaknya mempunyai kemampuan yang 

baik dalam menentukan metode yang tepat yang akan dipilih dan digunakan 

dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. 
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Berdasarkan pengertian dan uraian tentang model dan metode 

pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa antara model dan metode 

pembelajaran mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Model 

pembelajaran merupakan pola perencanaan pembelajaran yang akan digunakan 

pengajar dalam mengelola kelas, sedangkan metode pembelajaran merupakan cara 

pengajar dalam menyajikan materi yang akan disampaikan. Dengan kata lain, 

model pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas (umum) dan metode 

pembelajaran mempunyai arti yang lebih khusus. 

Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar ada banyak jenisnya di antaranya metode eksperimen, metode 

demonstrasi, metode ceramah, metode diskusi, metode pemberian tugas, dan tanya 

jawab. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa metode pembelajaran antara 

lain metode eksperimen, metode demonstrasi dan metode diskusi  

(1) Metode Eksperimen 

Roestiyah N.K (1991: 80) menyatakan bahwa: “Eksperimen adalah salah 

satu cara mengajar, di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu 

hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil 

pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru”. Rini Budiharti 

(1998: 34) menyatakan bahwa “Tujuan eksperimen hendaknya tidak hanya 

membuktikan kebenaran suatu prinsip atau hukum  yang telah diajarkan 

melainkan juga melihat apa yang tejadi dan baru kemudian membandingkan 

dengan teori”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah cara 

penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaannya sendiri daripada 

hanya menerima penjelasan dari guru atau buku. Sehingga siswa dapat mengamati 

dan membuktikan sendiri hal-hal yang dipelajari.  

Agar penggunaan metode eksperimen ini efisien dan efektif, perlu 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

(a) Jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa. 

(b) Kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. 

(c) Diperlukan waktu yang cukup lama, agar siswa lebih teliti dan konsentrasi 

dalam mengamati proses percobaan. 
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(d) Siswa dalam bereksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, maka perlu 

diberi petunjuk yang jelas oleh guru pembimbing. 

(e) Perlu diketahui bahwa semua masalah bisa dieksperimenkan seperti masalah 

menjiwai kejiwaan. 

Rini Budiharti (1998: 35) mengemukan kelebihan dan kekurangan 

metode eksperimen adalah sebagai berikut:  

Kelebihan  metode eksperimen sebagai berikut: 

(a) Siswa berlatih menggunakan metode ilmiah sehingga tidak mudah percaya 

pada sesuatu yang belum pasti kebenarannya. 

(b) Siswa lebih aktif berfikir dan berbuat di mana hal ini sangat dikehendaki 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

(c) Siswa dapat menemukan pengalaman praktis dalam menggunakan alat-alat 

percobaan di samping mendapatkan ilmu pengetahuan. 

(d) Dengan eksperimen siswa dapat membuktikan sendiri kebenaran suatu teori. 

Kekurangan metode eksperimen antara lain: 

(a) Guru dituntut tidak hanya menguasai ilmunya tetapi juga ketrampilan lain 

yang menunjang berlangsungnya eksperimen secara baik. 

(b) Dibutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan metode yang lain. 

(c) Dibutuhkan alat yang relatif banyak sehingga setiap siswa mendapatkannya. 

(d) Dibutuhkan sarana yang lebih memenuhi syarat baik keamanan dan ketertiban  

(2) Metode Demonstrasi 

Tidak semua materi pelajaran yang dijelaskan guru dapat diterima oleh 

semua siswa dengan mudah. Hal ini disebabkan karena tingkat perkembangan 

berpikir yang berbeda. Materi pelajaran yang dipelajari akan lebih jelas dan 

mudah dipahami siswa dengan melihat langsung pada benda, proses, dan hasil 

belajar yang ditunjukkan oleh guru.  

Demonstrasi menurut Rini Budiarti (1998: 33) adalah: ”Suatu teknik 

mengajar di mana dikombinasikan penjelasan lisan dengan suatu perbuatan dan 

sering dengan menggunakan suatu alat”. Sedangkan menurut Roestiyah N.K 

(1991: 760) bahwa: “Metode demonstrasi digunakan bila ingin memperlihatkan 

bagaimana sesuatu harus terjadi dengan cara yang paling baik”. 
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 Berdasarkan pendapat Rini Budiharti dan Roestiyah N.K. mengenai 

demonstrasi dapat penulis simpulkan bahwa metode demonstrasi merupakan cara 

mengajar di mana seorang guru mempertunjukkan, memperlihatkan suatu proses, 

sehingga seluruh siswa dalam kelas dapat melihat dan mengamati proses yang 

dipertunjukkan oleh guru tersebut. Dengan metode demonstrasi, siswa ikut aktif 

mengamati gejala proses yang terjadi dan akhirnya dapat menyimpulkan sendiri 

hal-hal yang dipelajari. 

Kelebihan metode demonstrasi: 

(a) Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit; 

(b) Memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran; 

(c) Membuat proses pelajaran akan lebih menarik; 

(d) Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan dapat mencobanya 

sendiri. 

Kelemahan metode demonstrasi: 

(a) Memerlukan ketrampilan guru secara khusus; 

(b) Keterbatan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus 

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan sesuatu; 

(c) Memerlukan waktu yang banyak; 

(d) Memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. 

(3) Metode Diskusi 

“Metode diskusi adalah salah satu cara belajar-mengajar yang dilakukan 

di sekolah. Di dalam diskusi terdapat proses interaksi antara dua atau lebih 

individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman dan informasi, 

pemecahan masalah, dapat juga semuanya aktif tidak ada yang pasif sebagai 

pendengar saja”. (Roestiyah NK, 1991: 5). Menurut Slameto (1991: 101) bahwa 

“Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di 

antara tiga orang siswa atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang 

pemimpin”. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode diskusi adalah 

proses pembelajaran yang telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya dan 
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melibatkan lebih dari dua individu untuk memecahkan masalah dengan dipimpin 

oleh seorang pemimpin. 

Kelebihan metode diskusi: 

(a) Membagi kelas dalam beberapa kelompok. 

(b) Mempertinggi patisipasi siswa secara individual. 

(c) Mempertinggi kegiatan kelas sebagai keseluruhan dan kesatuan. 

(d) Mengembangkan rasa sosial. 

(e) Memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat. 

(f) Menghayati kepemimpinan bersama-sama dan mengembangkannya. 

(Roestiyah NK, 1991: 5). 

Kelemahan metode diskusi: 

(a) Dapat menyimpang karena ada beberapa pandangan dari berbagai sudut 

pandang terhadap suatu permasalahan, sehingga dibutuhkan pengarah 

pembahasan. 

(b) Diskusi menghendaki pembuktian logis sehingga siswa dituntut untuk berpikir 

ilmiah yang sangat tergantung pada pengalaman, kematangan dan 

pengetahuan siswa. 

(c) Tidak dapat dipakai dalam kelompok besar. 

(d) Peserta mendapat informasi yang terbatas. 

(e) Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 

(f) Menghendaki pendekatan yang formal. (Roestiyah NK, 1991: 5). 

Tujuan dari metode diskusi: 

(a) Mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya 

dalam memecahkan masalah, tak tergantung pada pendapat orang laian. 

(b) Siswa mampu mengemukakan pendapatnya secara lisan, untuk melatih 

kehidupan yang demokratis. 

(c) Memberi kemungkinan belajar berpartisipasi dalam pembicaraan untuk 

memecahkan suatu masalah bersama. (Roestiyah NK, 1991: 5). 
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c) Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pengembangan teknis 

belajar bersama, saling membantu dan bekerja sebagai sebuah tim  (kelompok). 

Jadi pembelajaran kooperatif berarti belajar bersama, saling membantu dalam 

pembelajaran agar setiap anggota kelompok dapat mencapai tujuan atau 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. 

 Slavin (2008:4) menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif 

sebagai model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam suatu kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. 

Para siswa saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan 

dalam pemahaman masing-masing. 

 Di dalam pembelajaran model kooperatif peserta didik belajar bersama 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Anggota setiap 

kelompok heterogen, maksudnya terdiri dari campuran kemampuan peserta didik, 

jenis kelamin dan suku. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama dalam proses belajar bagi 

peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuan. Belajar kelompok dalam 

pembelajaran kooperatif berbeda dengan belajar kelompok biasa. Terdapat unsur-

unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan pembelajaran 

kelompok biasa. Menurut Roger dan David dalam Agus Suprijono (2009: 58) 

berpendapat bahwa: 
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Tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. 
Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsure dalam pembelajaran 
kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah: 
(1) Positive interdependence (saling ketergantungan positif). 
(2) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan). 
(3) Face to face promotive interaction (interaksi promotif). 
(4) Interpersonal skill (komunikasi antar anggota). 
(5) Group processing (pemrosesan kelompok). 

 
 Model pembelajaran kooperatif mempunyai karakteristik tertentu, seperti 

yang dirangkum sebagai berikut: (1) Tujuan kelompok, kebanyakan model 

pembelajaran kooperatif mempunyai tujuan kelompok yang ingin dicapai. (2) 

Pertanggungjawaban individu, dicapai dengan 2 cara, pertama untuk   

memperoleh skor kelompok dengan menjumlah skor setiap anggota kelompok. 

Cara kedua dengan memberikan tugas khusus di mana setiap siswa diberi 

tanggung jawab untuk setiap bagian tugas kelompok. (3) Kesempatan untuk 

sukses, keunikan dalam model belajar kooperatif ini yaitu menggunakan metode 

skoring yang menjamin setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama 

untuk berkontribusi dalam tim (4) Kompetisi tim, sebagai sarana untuk 

memotivasi peserta didik dalam bekerjasama dengan anggota timnya. (5) 

Spesialisasi tugas dan (6) Adaptasi terhadap kebutuhan kelompok. (Slavin , 2008: 

26-28). 

 Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

pembelajaran kooperatif adalah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik,  

meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan kesadaran untuk berpikir, 

menyelesaiakan masalah, mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan, dan 

mengembangkan hubungan antar peserta didik. (Slavin, 2008: 4-5).  

 Sedangkan kelemahan pembelajaran kooperatif antara lain memerlukan 

persiapan yang rumit untuk melaksanakannya bila terjadi persaingan negatif maka 

hasilnya akan buruk. Bila ada peserta didik yang malas atau ada yang ingin 

berkuasa maka dalam kelompok akan terjadi kesenjangan sehingga usaha 

kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

Untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran kooperatif, guru 

disarankan mengikuti langkah-langkah yang benar mulai dari perencanaan, 
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pengelolaan dan evaluasi kegiatan belajar. Selain itu dalam pembelajaran 

kooperatif, setiap peserta didik saling bekerja sama satu dengan yang lain, 

berdiskusi dan berpendapat, menilai kemampuan pengetahuan dan saling mengisi 

kekurangan anggota lainnya. Apabila dapat diorganisasikan secara tepat maka 

peserta didik akan lebih menguasai konsep yang diajarkan. Bagi peserta didik 

yang kemampuannya kurang mereka akan diberi masukan dari teman-teman satu 

kelompoknya yang mempunyai kemampuan lebih. Dan bagi peserta didik yang 

mempunyai kemampuan lebih, diharapkan bisa lebih berkembang dengan 

menyalurkan pengetahuannya kepada peserta didik yang kemampuannya kurang.  

 Ada enam langkah utama atau tahapan di dalam pembelajaran 

kooperatif. Menurut Tim Instruktur Fisika Jawa Tengah (2003:FIS/LKGI/12) 

tahapan pembelajaran kooperatif tersebut adalah: 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1 
Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 
 
Fase 2 
Menyajikan informasi 
 
Fase 3 
Mengorganisasikan 
siswa ke dalam 
kelompok-kelompok 
belajar 
Fase 4 
Membimbing 
kelompok bekerja dan 
belajar  
Fase 5 
Evaluasi 
 
 
Fase 6 
Memberikan 
penghargaan. 

 
Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar. 
 
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 
 
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 
 
 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas mereka. 
 
 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 
telah dipelajarinya atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya. 
 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individual dan kelompok. 
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 Slavin (2008: 11) membedakan model pembelajaran kooperatif dalam 

beberapa tipe yaitu: “Student Team Achievement Division (STAD), Team Games 

Tournament (TGT), Team Assisted Individualization (TAI), Cooperative 

Integrated Reading And Composition (CIRC), dan Jigsaw”. Perbedaan tersebut 

dapat dipahami dari penjabaran sebagai berikut: 

d) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) 

 Model pembelajaran kooperatif tipe TAI menurut Slavin (2008: 187) 

diterjemahkan sebagai percepatan pengajaran tim. Model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI merupakan model pembelajaran di mana peserta didik memasuki sekuen 

individual berdasarkan tes penempatan dan melanjutkannya dengan tingkat 

kemampuan mereka sendiri. Teman satu tim saling memeriksa hasil kerja masing-

masing dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Tanggungjawab 

individu sangat penting karena peserta didik akan menghasilkan skor dari tes yang 

dikerjakannya sendiri tanpa bantuan teman satu tim. (Slavin, 2008: 15-16). 

 Model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari komponen-komponen penting yang dirangkum 

sebagai berikut: 

1) Teams. Peserta didik dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI, 

dikelompokkan dalam tim-tim yang beranggotakan 4 sampai 5 orang dengan 

kemampuan yang heterogen. Selain kemampuan peserta didik yang heterogen 

dasar pembagian anggota kelompok dapat ditinjau dari perbedaan jenis 

kelamin, suku, maupun kebudayaan. 

2) Tes penempatan. Peserta didik diberikan tes pra-program sebagai dasar 

pembentukan kelompok belajar. Guru dapat juga mengelompokkan siswa 

dengan melihat nilai ulangan terakhir siswa. Jadi, dengan terbatasnya waktu 

maka guru tidak harus mengadakan tes penempatan. 

3) Materi-materi kurikulum. Materi atau bahan-bahan yang harus disusun oleh 

guru sebelum melaksanakan pembelajaran kooperatif di kelas antara lain 

materi yang akan disampaikan pada tiap-tiap pertemuan, latihan-latihan 

kemampuan, dua macam tes formatif yaitu tes formatif tipe A dan tes formatif 
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tipe B, tes unit, dan pembahasan dari soal-soal latihan kemampuan, tes 

formatif maupun tes unit. Pada proses pembelajaran, guru mengajarkan 

materi pokok selama 10 sampai 15 menit secara klasikal kepada peserta didik 

yang telah dikelompokkan dengan anggotanya yang heterogen.  

4) Belajar kelompok. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai untuk membantu peserta didik menghubungkan konsep-konsep yang 

dipelajari misalnya dengan metode demonstrasi atau eksperimen. Dalam 

kelompok belajarnya peserta didik melakukan diskusi mengenai materi 

pelajaran hingga semua anggota kelompok mempunyai pengetahuan yang 

sama. Kemudian masing-masing peserta didik mengerjakan empat soal 

latihan kemampuan dan selanjutnya jawabannya dicek oleh teman satu 

timnya dengan halaman jawaban yang telah diberikan oleh guru. Apabila 

empat jawaban tersebut benar, siswa tersebut boleh melanjutkan ke latihan 

kemampuan berikutnya yaitu mengerjakan soal formatif tipe A. Tetapi jika 

ada jawaban yang masih salah, maka siswa tersebut harus mencoba 

mengerjakannya kembali. Para siswa yang mengalami kesulitan pada tahap 

ini, diarahkan untuk meminta bantuan kepada teman satu kelompokkanya 

sebelum meminta bantuan kepada guru. Apabila siswa sudah dapat 

menyelesaikan keempat soal dengan benar, baru kemudian dapat 

mengerjakan soal selanjutnya yaitu tes formatif tipe A. Pada saat 

mengerjakan tes formatif, siswa harus mengerjakan sendiri sampai selesai, 

kemudian teman satu kelompokknya akan mengecek jawaban dan 

menghitung nilainya. Apabila siswa tersebut dapat mengerjakan minimal 

delapan soal dengan benar, maka teman satu timnya akan menandatangani 

hasil tesnya  untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut telah dinyatakan sah 

oleh teman satu timnya untuk mengikuti tes unit (untuk menghindari 

kecurangan, pengecekan dan penilaian dapat dilakukan oleh kelompok lain). 

Bila siswa tersebut belum bisa mengerjakan delapan soal dengan benar, maka 

teman satu timnya yang telah lulus mengerjakan tes formatif tipe A akan 

membantu kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Apabila teman satu 

timnya belum mampu membantu menyelesaikan kesulitannya, maka 
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kelompok tersebut boleh meminta bantuan kepada guru. Setelah kesulitan 

belajarnya terselesaikan, maka siswa tersebut kemudian akan mengerjakan tes 

formatif tipe B yang tingkat kesulitannya setara dengan tes formatif tipe A. 

5) Skoring kelompok dan rekognisi (penghargaan) kelompok. Untuk menghitung 

skor kelompok, dilakukan dengan mencatat poin kemajuan semua anggota 

kelompok pada lembar rangkuman kelompok dan kemudian dibagi dengan 

jumlah anggota kelompok yang hadir. Di sini skor kelompok sangat 

bergantung pada skor kemajuan dibandingkan dengan skor awal.    

Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10–1 poin di bawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin di tas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

Tujuan dari pemberian skor ini adalah untuk memberi penghargaan pada 

tiap-tiap kelompok. Kelompok dengan skor tertinggi mendapatkan penghargaan 

superteam, kelompok dengan skor menengah mendapatkan penghargaan 

greatteam dan kelompok dengan skor terendah sebagai kelompok goodteam 

(Slavin, 2008: 195-199). Untuk menjadi kelompok dengan predikat/penghargaan 

superteam maka sebagian besar anggota kelompok harus memiliki skor di atas 

skor awal mereka.  

e) Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Team Achievement 

Division (STAD)  

  Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe 

dari pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dalam pembelajaran ini 

peserta didik akan belajar bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat 

sampai lima orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Menurut  

Slavin (2008: 12) gagasan utama dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah untuk memotivasi peserta didik supaya dapat saling mendukung dan 

membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. 
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 Adapun komponen-komponen dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD menurut Slavin (2008: 143-160) dirangkum sebagai berikut: 

(1) Presentasi kelas, merupakan pengajaran langsung seperti yang sering 

dilakukan atau diskusi yang dipimpin oleh guru, atau pengajaran dengan 

presentasi audiovisual. Sehingga peserta didik akan menyadari bahwa mereka 

harus benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi kerena hal ini 

akan sangat membantu mereka dalam mengerjakan kuis dan skor kuis mereka 

menentukan skor tim mereka. 

(2) Tim, terdiri atas empat atau lima orang yang heterogen. Fungsi utama dari tim 

adalah untuk memastikan bahwa semua aggota tim benar-benar belajar, 

sehingga setiap anggota tim akan siap mengerjakan kuis dengan baik. Setelah 

guru menyampaikan materi, tim berkumpul untuk mempelajari lembar 

kegiatan, yang berupa pembahasan masalah, membandingkan jawaban, dan 

mengoreksi kesalahan pemahaman antar anggota tim. 

(3) Kuis, dilakukan setelah satu atau dua periode penyampaian materi dan satu 

atau dua  periode praktikum tim. Peserta didik tidak diperkenankan untuk 

saling membantu dalam mengerjakan kuis, sehingga tiap peserta didik 

bertanggungjawab secara individual untuk memahami materinya. 

(4) Skor kemajuan individual. Tiap peserta didik dapat memberikan kontribusi 

poin yang maksimal kepada kelompoknya dalam sistem skor, sehingga tiap-

tiap anggota kelompok harus berusaha memperoleh nilai yang maksimal dari 

skor kuisnya. Selanjutnya peserta didik akan mengumpulkan poin untuk tim 

mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis dibandingkan dengan skor 

awal mereka. 

Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10–1 poin di bawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin di tas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 
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(5) Rekognisi Tim. Tujuan dari pemberian skor adalah untuk memberi 

penghargaan pada tiap-tiap kelompok. Kelompok dengan skor tertinggi 

mendapatkan penghargaan superteam, kelompok dengan skor menengah 

mendapatkan penghargaan greatteam dan kelompok dengan skor terendah 

sebagai kelompok goodteam (Slavin, 2008: 160). Untuk menjadi kelompok 

dengan predikat/penghargaan superteam maka sebagian besar anggota 

kelompok harus memiliki skor di atas skor awal mereka.  

6. Konsep Listrik Dinamis 

a. Pengertian Arus Listrik dan Kuat Arus Listrik  

Bila penghantar (konduktor) terletak sejajar medan listrik, tiap dua titik 

yang terpisah pada penghantar tersebut terdapat beda potensial (tegangan). 

Dengan kata lain terdapat energi sehingga mampu menggerakkan muatan bebas 

dalam penghantar tersebut. Bila dalam penghantar terdapat perpindahan muatan, 

dikatakan dalam penghantar tersebut terdapat arus listrik. Seperti tampak pada 

gambar berikut, arus listrik mengalir dari titik A ke titik B. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penghantar Sejajar dalam Medan Magnet 

Jadi, arus listrik adalah aliran partikel-partikel bermuatan listrik. Arah 

arus listrik konvensional didefinisikan sesuai arah gerak partikel-partikel 

bermuatan positif melalui rangkaian tertutup dari kutub positif ke kutub negatif 

baterai. Hal ini dikemukakan sebelum ditemukanya elektron, yaitu pada abad ke-

19. Pergerakan muatan ini terjadi pada bahan yang disebut penghantar. Arus 

listrik secara konvensional didefinisikan berdasarkan aliran muatan positif Arus 

listrik selalu mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial 

rendah. Akan tetapi, arus listrik yang sebenarnya adalah aliran elektron-elektron 

yang arah alirannya berlawanan dengan arah aliran partikel-partikel bermuatan 

positif yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. 

E 

A B 
Penghantar 
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Arus listrik adalah aliran muatan-muatan positif. Makin banyak muatan 

positif Dq yang mengalir melalui suatu penampang penghantar dalam suatu selang 

waktu Dt, makin besar arus listriknya. Besaran yang menyatakan kuantitas arus 

listrik disebut kuat arus listrik I, didefinisikan sebagai banyak muatan positif Dq 

yang mengalir melalui penampang seutas penghantar penghantar per satuan waktu 

Dt. 

I = 
t  
 q 

D
D

        (1) 

Untuk arus searah, banyak muatan listrik yang mengalir melalui penampang 

penghantar adalah konstan terhadap waktu, sehingga persamaan (1) dapat 

dituliskan 

I = 
 t 

 q 
        (2) 

Satuan SI untuk muatan q adalah coulomb (C) dan waktu adalah sekon (s), 

sehingga satuan kuat arus I adalah  C/s diberi nama ampere (A). 

b. Hukum Ohm 

Sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu 

penghantar terlebih dahulu akan dibahas hukum Ohm sebagai dasar pembahasan 

hambatan. Hukum Ohm menyatakan “kuat arus listrik I yang melalui penghantar 

(kawat) ohmik sebanding dengan tegangan V antara ujung-ujung penghantar 

tersebut, bila suhu penghantar tetap ”. 

Secara matematis dapat di tulis sebagai   

)(konstanta 
R
1

c

cVI

V I

=

=
¥

 

sehingga 

 V
R
1

I =  

Dapat dituliskan sebagai  IRV =       (3)  

dengan : 

 V = tegangan (V) 
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 I  = kuat arus (A) 

 R = hambatan penghantar (Ω) 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hambatan Suatu Penghantar 

Untuk suatu penghantar dari penghantar logam, misalnya penghantar 

tembaga, jika suhu dan sifat-sifat fisik lainya dijaga tetap, maka harga hambatanya 

akan tetap. Secara umum, untuk penghantar-penghantar logam, makin besar suhu 

makin besar hambatan listriknya. Selain suhu, panjang penghantar juga 

mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar. 

1) Panjang dan Luas Penampang Penghantar  

Besar hambatan suatu penghantar pada suhu tertentu sebanding dengan 

panjang hambatan dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya 

 
A
L

R¥       

A
L

R r=         (4) 

dengan:    

R = hambatan penghantar (Ω)  

 L = panjang penghantar (m) 

 A = luas penampang penghantar (m2) 

 ρ =  hambat jenis penghantar (Ωm) 

Untuk penghantar yang penampangnya berbentuk lingkaran, maka dapat dicari 

luas penampangnya jika jari-jari atau diameternya diketahui,yaitu  

 2rA p=         (5) 

Besaran ρ adalah suatu tetapan yang disebut hambatan jenis penghantar, 

merupakan sifat khas bahan penghantar dan tidak tergantung ukuran atau bentuk 

penghantar.  

2) Pengaruh Suhu  

Meskipun konduktivitas tidak tergantung pada potensial dan kuat arus, 

namun ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu suhu. Hambatan jenis 

penghantar berubah jika suhu berubah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

percobaan seperti pada gambar (2) di bawah ini. 
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Kumparan

Sepit

Pembakar
Bunsen

 

Gambar 2.3 Rangkaian untuk Menyelidiki Pengaruh Suhu  
       terhadap Hambatan Kawat Penghantar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema Rangkaian untuk Menyelidiki Pengaruh  
              Suhu terhadap Hambatan Kawat Penghantar 

Ketika kumparan menjadi panas dan berwarna merah, maka lampu 

berpijar lebih redup. Ini menandakan bahwa kuat arus yang melalui lampu 

berkurang. Oleh karena tegangan baterai tetap, maka pastilah hambatan kumparan 

penghantar yang bertambah. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa 

hambatan bertambah jika suhunya baik. 

Dalam suatu batas perubahan suhu tertentu, perubahan fraksi hambatan 

jenis (Dr/r0) sebanding dengan perubahan suhu (Dt) 

 
0

  
r
rD

 = aDt        (6)  

dengan:     

 Dr = r t  - r0        (7) 

 Dt = t – t0        (8) 

dengan menggabungkan persamaan (6), (7) dan (8) akan diperoleh persamaan 

sebagai berikut:  

 ( )αΔt1ρρ ot +=       (9) 

 

X 
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dengan:  

ρt   = hambat jenis pada suhu t (Ωm) 

 ρo   = hambat jenis pada suhu t 0  (Ωm) 

 α    = tetapan suhu (/oC) 

 Δt  =  perubahan suhu (oC) 

Identik dengan persamaan (9) di atas nilai hambatan penghantar logam bertambah 

dengan naiknya suhu. Oleh karena hambatan suatu penghantar bergantung pada 

hambat jenis yang merupakan fungsi linier dari suhu maka hambatan penghantar 

juga merupakan fungsi linier dari suhu. 

 ( )αΔt1RR ot +=        (10) 

dengan:   

 Rt   =  hambatan pada suhu t (Ω) 

 Ro  =  hambatan pada suhu t 0  (Ω) 

 α   =  tetapan suhu (/oC) 

 Δt =  perubahan suhu (oC) 

d. Hukum I Kirchhoff  

Apabila baterai dengan hambatan dalam r dihubungkan dengan sebuah 

hambatan luar R, maka berdasarkan hukum Ohm akan berlaku 

r)I(Rε +=         (11) 

rIRIε +=         (12) 

dengan:   

 ε    =  gaya gerak listrik (GGL) sumber (V) 

 r     =  hambatan dalam sumber (Ω) 

 R    =  hambatan luar (Ω) 

ε  = RI adalah tegangan yang diserap hambatan R, sering disebut tegangan jepit. 

ε  = rI adalah tegangan yang diserap hambatan dalam sumber.  

GGL sumber adalah energi per satuan muatan yang dimiliki sumber. 
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Gambar 2. 5 Rangkaian Sederhana Sumber Tegangan 
 

Rangkaian listrik biasanya tidak hanya terdiri dari hambatan tunggal, 

tetapi terdiri dari beberapa hambatan yang dirangkai sehingga akan terdapat 

banyak cabang maupun titik simpul. Titik simpul adalah titik pertemuan tiga 

cabang atau lebih. Hubungan jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik simpul 

sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar daripadanya dikenal sebagai 

hukum I Kirchhoff. 

Hukum I Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sebagai  

 S Imasuk = S Ikeluar       (13) 

 

Gambar 2. 6 Skema Diagram untuk Hukum I Kirchhoff  

Pembahasan di atas merupakan salah satu dasar kita dalam mempelajari 

rangkaian seri dan paralel selain hukum Ohm. 

e. Hubungan Seri dan Paralel  untuk Hambatan 

1) Rangkaian Hambatan Seri  

Perhatikan gambar dibawah ini: 

Baterai

(a)

a i c

I I

ba cR1 R2

V

V

R3

(b)  

Gambar 2.7 (a) Dua buah Lampu yang Dirangkai Secara Seri dan  
    (b) Rangkaian Pengganti Peralatan tersebut 

r,e   

R 
I 

Aliran masuk 
Aliran keluar 
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Berdasarkan hukum I Kirchhoff, maka kuat arus yang melalui setiap 

komponen rangkaian besarnya sama, yaitu 

III )R()R( 21
==        (14) 

Tegangan total untuk kedua hambatan 21 Rdan  R adalah jumlah dari tegangan 

masing-masing penghantar  

 VbcVabVac +=        (15) 

 ( )212)R(1)R(s RRIRIRIIR
21

+=+=      (16) 

Hambatan pengganti dan perbandingan potensialnya dinyatakan dengan 

persamaan 

21seri RRR +=        (17) 

 2121 R:RV:V =        (18) 

Dari persamaan (18) di atas dapat dipahami bahwa rangkaian seri juga dikenal 

sebagai rangkaian pembagi tegangan.  

2) Rangkaian Hambatan Paralel 

Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Rangkaian Hambatan Paralel 
 

Pada rangkaian parallel, besar tegangan pada masing-masing hambatan sama. 

 321 VVV ==         (19) 

dengan menggunakan hukum I Kirchhoff diperoleh 

 I = I1 + I2 3I+         (20) 

 I = 
gab321321 R

V
  

R
1

R
1

  
R
1

V  
R
V

 R 
V

  
 R 

V
=÷÷
ø

ö
çç
è

æ
++=++    (21) 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan gabungan (Rgab) beberapa 

hambatan yang terhubung secara paralel dapat dituliskan sebagai 

I1 

I2 

I3 

I I 

E  

R1 

R2 

R3 
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321gab R

1
 R 

1
    

 R 
1

    
 R 

1
++=       (22) 

Perbandingan kuat arusnya 

 321321 R:R:RI:I:I =       (23) 

Apabila ada n buah hambatan yang dihubungkan secara paralel, hambatan 

penggantinya Rgab akan memenuhi 

 
 R 

1
   ...    

 R 

1
    

 R 

1
    

 R 

1

n21gab

+++=      (24) 

f. Hubungan Seri dan Paralel  untuk Sumber Tegangan 

Dalam berbagai rangkaian listrik, sering dijumpai ada beberapa sumber 

tegangan yang dirangkai. 

1) Rangkaian Sumber Tegangan Seri 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Rangkaian Seri Sumber Tegangan 
 

Sumber tegangan yang dirangkai seri, ggl totalnya merupakan jumlah 

ggl sumber tegangan yang dirangkai. 

 å=++= EEEEE 321       (25) 

dan hambatan dalam totalnya merupakan jumlah hambatan total sumber tegangan 

 å=++= rrrrr 321        (26) 

Sehingga, kuat arus yang mengalir adalah 

Rr
E

I
+å

å
=          (27) 

dengan:   

ΣE = sumber tegangan total (V) 

Σ r = hambatan dalam total (Ω) 

R   = hambatan luar (Ω) 

I    = kuat arus (A) 

E1r1  E2r2  E3r3  

R I 
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2) Rangkaian Sumber Tegangan Paralel 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Rangkaian Paralel Sumber Tegangan 
 

Untuk sumber tegangan yang dirangkai paralel, hanya berlaku untuk 

sumber yang mempunyai besar ggl sama (identik): EEEE 321 === , sehingga 

ggl totalnya sama dengan ggl pada masing-masing sumber tegangan. 

Kuat arus yang mengalir adalah   

nRr
nE

Iatau
R

n
r

E
I

+
=

+
=       (28) 

dengan:    

n  = jumlah sumber tegangan yang diparalel 

n
r

= hambatan dalam pengganti dari sumber 

g. Prinsip Jembatan Wheatstone 

Jembatan wheatstone merupakan rangkaian yang dapat digunakan untuk 

mengukur hambatan suatu penghantar dengan sistem nol. Rangkaian Jembatan 

Wheatstone ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Rangkaian Jembatan Wheatstone 
 

E1r1  

E2r2  

E3r3  

R 

I I 

G 

R1 R2 

R3 R4 I I 

A 

B 

C 

D 

I1 

I2 

I1 

I2 
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Pada rangkaian seperti gambar 2. 11, jarum galvanometer G akan 

menyimpang ke kiri atau ke kanan dari kedudukan setimbangnya. Agar G 

menunjuk nol, maka salah satu hambatan harus variabel. 

Dengan mengatur hambatan variabel ini, dapat dibuat jembatan dalam 

keadaan seimbang (arus melalui galvanometer = 0). Pada keadaan ini potensial di 

B sama dengan potensial di D dan arus yang melalui R1 dan R2 sama besar, serta 

arus yang melalui R3 dan R4 sama besar, sehingga 

 ADAB VV =         (29) 

 DCBC VV =         (30) 

sehingga   

3211 RIRI =         (31) 

 4221 RIRI =         (32) 

dari persamaan (31) dan (32) didapatkan 

 
2

4

1

3

2

1

R
R

R
R

I
I

==   

sehingga    

2

4

1

3

R

R

R

R
=    

atau   

3241 RRRR ´=´        (33) 

Dari persamaan (33) dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian jembatan 

Wheatstone yang setimbang, hasil kali dua hambatan yang saling berhadapan 

sama besar. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang terkait dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif pernah dilakukan oleh Suprayekti (2006: 88) yang menyimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif terbukti membawa peserta didik untuk  dapat 

bekerja sama, bertukar pikiran, pengalaman dan membangun semangat bekerja 

dalam satu tim. Menurut Armstrong, Scott mengenai salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif dalam jurnalnya menyebutkan bahwa STAD telah 

terbukti menjadi cara mudah dalam menyesuaikan diri peserta didik untuk belajar 

dalam sebuah tim.  

Penelitian lain yang terkait dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif pernah dilakukan oleh Latifah Azza. Tipe model pembelajaran 
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kooperatif yang dipakai adalah tipe TAI dengan metode pembelajaran eksperimen 

dan demonstrasi. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe TAI melalui metode eksperimen memiliki kemampuan kognitif Fisika yang 

lebih tinggi dari pada melalui metode demonstrasi. (Latifah Azza, 2008).  

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dinyatakan bahwa kemampuan kognitif siswa dipengaruhi oleh penggunaan 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru, motivasi belajar siswa, dan 

interaksi diantara keduanya. Untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian 

ini, maka akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Pengaruh  penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TAI 

terhadap kemampuan kognitif siswa. 

 Proses belajar-mengajar dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan 

menghendaki hasil belajar yang optimal. Siswa tidak hanya menguasai ilmu yang 

disampaikan guru, tetapi juga mampu mengembangkan  konsep yang diterimanya. 

Oleh karena itu, perlu suatu model pembelajaran yang tepat sehingga siswa 

mampu menguasai konsep dan mengembangkan potensinya secara maksimal.  

 Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  TAI 

dan STAD yang keduanya memfokuskan pada kerja sama antar siswa dalam 

kelompok kecil yang heterogen untuk menguasai suatu konsep. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI,  merupakan model pembelajaran dengan 

penggabungan antara belajar kelompok dengan individual di mana setiap anggota 

tim dalam kelompok dapat membantu satu sama lain dalam memahami kesulitan 

dari unit satu ke unit berikutnya sebagai umpan balik agar siswa dapat segera 

mengidentifikasi masalah-masalah. Dalam hal ini peran pendidik hanya sebagai 

fasilitator dan mediator dalam proses belejar mengajar. Pendidik cukup 

menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. 

Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD, diawali dengan presentasi kelas oleh 

guru yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok. Adanya 

pembentukan kelompok adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat 

bekerja sama dan memiliki tanggungjawab untuk belajar serta menjadikan 
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kelompoknya sebagai kelompok terbaik sehingga secara individual siswa akan 

mengerjakan kuis dengan sebaik-baiknya.  

 Dengan demikian prestasi belajar kelompok khususnya dalam 

penguasaan kemampuan konsep Fisika menjadi tanggungjawab bersama dalam 

setiap anggota tim. Hal ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua 

siswa dalam memperoleh hasil belajar yang baik. Kemampuan kognitif siswa 

dengan model  pembelajaran kooperatif tipe TAI diharapkan akan lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini disebabkan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, selain siswa dapat bekerja sama dalam 

kelompok, siswa juga memperoleh pembelajaran secara individual dari sesama 

anggota timnya dalam memahami persoalan Fisika. 

2. Pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap 

kemampuan kognitif siswa 

Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, salah satu faktor yang 

sangat berpengaruh adalah motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan 

motor penggerak yang mengaktifkan siswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan motivasi belajar yang tinggi di harapkan siswa dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Pada kenyataannya, banyak siswa 

yang kemampuannya tinggi tetapi tidak dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas siswa tersebut terlihat lesu dan 

bosan, kurang menggunakan kemampuan dan potensinya untuk menyelesaikan 

masalah yang dikemukakan di kelas, dan cenderung bersikap pasif. Hal tersebut 

bisa terjadi karena siswa tersebut belum mempunyai motivasi yang cukup untuk 

mendorong dirinya dalam belajar. Oleh karena itu dapat terlihat bahwa motivasi 

belajar sangat berpengaruh dalam pencapaian prestasi belajar siswa.  

3. Interaksi pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif dan 

motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa 

 Pembelajaran Fisika dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dan STAD ditinjau dari motivasi belajar siswa menitikberatkan pada motivasi 

siswa dalam belajar. Dengan model pembelajaran yang baik dan didukung 
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motivasi belajar siswa yang tinggi diharapkan akan memberikan pengaruh positif 

yaitu dapat meningkatnya prestasi belajar siswa dalam hal ini kemampuan 

kognitif siswa. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut alur paradigma penelitiannya 

digambarkan pada gambar 2. 12 berikut. 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Paradigma Penelitian 

D. Pengajuan Hipotesis 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab I, 

maka dapat dituliskan hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dan STAD terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan 

rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis. 

3. Ada interaksi pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif 

dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 

2009/2010 dengan pertimbangan, sekolah tersebut menerapkan sistem 

pengelompokkan siswa yang heterogen, yakni pada setiap kelas terdapat siswa-

siswa yang pandai maupun siswa-siswa yang kurang pandai. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 Tahun Pelajaran 2009/2010 

yaitu mulai tanggal 6 April 2010 sampai dengan 27 April 2010. Ada beberapa 

tahapan yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Adapun tahap-

tahap penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan, meliputi kegiatan pengajuan judul, permohonan dosen 

pembimbing, penyusunan proposal, perijinan, survey ke sekolah yang 

digunakan untuk penelitian. Di samping itu, juga menyusun instrumen 

penelitian yang terdiri dari Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), soal kuis, soal tes kemampuan kognitif 

siswa, dan angket motivasi belajar siswa. 

b. Tahap penelitian, meliputi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapangan 

yaitu try-out soal kemampuan kognitif yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 

2010 di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Try-out dilakukan untuk 

menentukan apakah soal yang dibuat oleh peneliti layak digunakan atau tidak. 

Pengambilan data dilakukan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa 

setelah menerima perlakukan (treatment) yang dilaksanakan pada tanggal 6 

April 2010 sampai dengan 27 April 2010. 

c. Tahap penyelasaian, meliputi analisis data hasil penelitian dan penyusunan 

Skripsi. 
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B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini adalah metode eksperimen yang melibatkan dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya 

kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Peninjauan motivasi belajar siswa 

dapat diketahui sebelum berlangsungnya proses pembelajaran. Pada akhir 

pembelajaran kedua kelas diukur kemampuan kognitifnya dengan alat ukur yang 

sama. Adapun desain eksperimen yang digunakan adalah desain faktorial 2 x 2 

dengan isi atau frekuensi sel tidak sama, dengan model sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Eksperimen 

Motivasi Belajar Siswa (B)  

Kategori Tinggi 

(B1) 

Kategori Rendah 

(B2) 

Kelas Eksperimen 

Tipe TAI (A1) 
A1B1 A1B2 Model 

Pembelajaran 

Kooperatif  (A) 
Kelas Kontrol 

Tipe STAD (A2) 
A2B1 A2B2 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA Batik 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 terdiri dari 9 kelas yaitu kelas X-1 sampai 

dengan kelas X-9. 

2. Sampel Penelitian 

 Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari populasi seluruh siswa 

kelas X SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 
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Pada penelitian ini sampel diambil dengan teknik randoom sampling, 

yaitu pengambilan sampel kelas secara acak. Diperoleh kelas X-2 dan X-3, 

dengan kelas X-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X-3 sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah siswa masing-masing 34 siswa. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah kondisi-kondisi atau karakteristik-

karakteristik yang oleh peneliti dikontrol atau diobservasi.  

 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah kondisi yang menunjukkan akibat atau pengaruh 

variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan kognitif 

siswa dalam mata pelajaran Fisika pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

a) Definisi operasional:  

Kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran  Fisika adalah tingkat 

penguasaan konsep siswa dalam mempelajari Fisika pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. 

b) Skala pengukuran: interval. 

c) Indikator: nilai  hasil tes mata pelajaran Fisika pada pokok     bahasan Listrik 

Dinamis. 

 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah kondisi yang oleh peneliti dimanipulasi dalam 

rangka menemukan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Model Pembelajaran Kooperatif 

1) Definisi operasional: 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran di mana 

siswa belajar bersama dalam kelompok belajar dan masing-masing 

anggotanya bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. 
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Kelompok belajar tersebut beranggotakan empat sampai lima siswa yang 

heterogen dan saling mendiskusikan masalah dan saling membantu antar 

anggota kelompok untuk mencapai ketuntasan materi pelajaran pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. 

2) Skala Pengukuran: nominal, dengan 2 kategori, yaitu: 

(a) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

(b) Model pembelajaran kooperatif tipe TAI.  

b. Motivasi Belajar Siswa 

1) Definisi operasional: 

Motivasi belajar siswa adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta 

didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku sehingga 

dapat menumbuhkan semangat belajar pada diri peserta didik. 

2) Skala pengukuran: nominal, dengan 2 kategori, yaitu: 

(a) Motivasi belajar siswa kategori tinggi. 

(b) Motivasi belajar siswa kategori rendah.   

3) Indikator  

(a) Motivasi belajar siswa kategori tinggi, bila  nilai ³  nilai rata-rata. 

(b) Motivasi belajar siswa kategori rendah,bila nilai < nilai rata-rata. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi, teknik tes dan teknik angket. 

1. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

keadaan awal siswa kedua kelompok, yaitu diambil dari nilai terakhir ulangan 

harian Fisika siswa tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Teknik Tes 

Teknik tes adalah cara pengambilan data dengan tes untuk mengukur 

hasil belajar yang berupa kemampuan kognitif siswa SMA pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. Tes yang dimaksud di sini adalah tes yang disusun oleh peneliti 

yang digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep Fisika setelah diberi 

pembelajaran. Tes tersebut berupa tes objektif dengan lima alternatif jawaban. 
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3. Teknik Angket 

 Teknik angket adalah teknik pengambilan data untuk mengukur motivasi 

belajar siswa. Suharsimi Arikunto (2002: 28) menjelaskan bahwa: “Teknik angket 

juga dikenal dengan kuesioner”. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang 

diisi oleh orang yang akan diukur (responden) sehingga diketahui keadaan data 

diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan instrumen pelaksanaan pembelajaran yang 

berupa Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) serta instrumen pengumpulan data yang berupa tes kemampuan 

kognitif siswa serta angket motivasi belajar siswa. Sebelum digunakan, instrumen 

tersebut diuji cobakan (try out) terlebih dahulu. 

1. Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum pelaksanaan 

penelitian. Instrumen pelaksanaan pembelajaran ini digunakan pada saat 

pelaksanaan penelitian, sebelum pengambilan data dilakukan. Intrumen 

pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari: Satuan Pelajaran (SP), Rencana 

Pembelajaran (RP), dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Instrumen pelaksaan 

pembelajaran ini disusun dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan STAD dan metode pembelajaran 

eksperimen. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Instrumen Tes Kemampuan Kognitif 

 Uji coba instrumen tes ini dilakukan untuk mengetahui taraf kesukaran, 

daya pembeda, validitas dan reliabilitasnya. 

1) Taraf Kesukaran 

  Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index), yang disimbolkan dengan huruf P. Indeks 

kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal.  Untuk menguji taraf kesukaran 

tiap soal digunakan rumus: 
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Js
B

P =             (Suharsimi Arikunto, 2002: 207-208)                   

dengan:  

P  = taraf kesukaran item soal 

B = jumlah siswa yang menjawab benar 

Js = jumlah siswa yang mengikuti tes  

Klasifikasi indeks kesukaran soal: 

1) Jika 0,00 £  P £  0,30 , maka soal  dikatakan sukar 

2) Jika 0,30 <  P £  0,70 , maka soal dikatakan sedang 

3)  Jika  0,70 <  P £  1,00, maka soal dikatakan mudah  

2) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi disimbolkan dengan huruf D. Untuk menentukan daya 

pembeda, seluruh peserta tes dibagi dua sama besar, 50% kelompok atas dan 50% 

kelompok bawah. Seluruh peserta tes diurutkan mulai dari skor teratas sampai 

terendah. Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda adalah: 

BA
B

B

A

A PP
J

B

J

B
D -=-=

  
(Suharsimi Arikunto, 2002: 213-214) 

dengan: 

J    =  jumlah peserta tes 

BA  = jumlah peserta tes kelompok atas yang menjawab benar 

BB  = jumlah peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar 

JA   = jumlah peserta tes kelompok atas 

JB   = jumlah peserta tes kelompok bawah 

D   = daya pembeda 

PA   = proporsi peserta tes kelompok atas yang menjawab benar 

PB   = proporsi peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar  

Klasifikasi daya pembeda soal: 

1) 0,00 <  D £  0,20, maka soal mempunyai daya pembeda jelek 
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2) 0,20 <  D £  0,40, maka  soal mempunyai daya pembeda cukup 

3) 0,40 <  D £  0,70, maka  soal mempunyai daya pembeda baik 

4) 0,70 <  D £  1,00, maka  soal mempunyai daya pembeda baik sekali 

5) D < 0,00 daya pembeda item soal dikatakan tidak baik, jadi semua butir soal 

yang mempunyai   nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.  

3) Validitas  

Suatu item dikatakan valid jika mempunyai dukungan terhadap skor 

total. Hal itu berarti penambahan skor pada item menyebabkan kenaikan pada 

skor total. Untuk menentukan tingkat validitas tes, digunakan teknik konsistensi 

internal dengan korelasi point biserial, dengan rumus: 

q
p

S

MM

t

tp
pbi

-
=g

    
( Suharsimi Arikunto, 2002: 79 ) 

dengan: 

pbig  =  koefisien korelasi biserial 

Mp = mean skor dari subyek yang menjawab benar bagi item yang dicari  

validitasnya 

Mt   =   rerata skor total (skor rata-rata dari seluruh peserta tes)   

p     =  proporsi subyek yang menjawab benar item tersebut 

q     =  proporsi subyek yang menjawab salah item tersebut 

q     = 1 – p 

Kriteria: 

pbig  ≥ rtabel ; soal dikatakan valid 

pbig  < rtabel ; soal dikatakan invalid   

d.  Reliabilitas 

Suatu instrumen memenuhi kriteria reliabilitas apabila instrumen 

tersebut digunakan berulang-ulang pada subyek dengan kondisi yang sama akan 

memberikan hasil yang relatif tidak mengalami perubahan. Untuk menguji 

reliabilitas tes digunakan rumus sebagai berikut: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ å-
-

=
2

2

11 S

pqS
1n

n
r

     
(Suharsimi Arikunto, 2002: 100-101) 
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dengan:  

r11 = reliabilitas secara keseluruhan 

p   = proporsi subyek yang menjawab benar item tersebut 

q   = proporsi subyek yang menjawab salah item tersebut 

n   = banyaknya item 

S   = standar deviasi  

Kriteria reliabilitas: 

Jika 0,8 <£ 11r 1  maka  reliabilitasnya sangat tinggi 

Jika 0,6 <£ 11r 0,8  maka reliabilitasnya tinggi 

Jika 0,4 <£ 11r 0,6  maka reliabilitasnya cukup 

Jika 0,2 <£ 11r 0,4  maka reliabilitasnya rendah 

Jika 0,0 <£ 11r 0,2  maka reliabilitasnya sangat rendah 

b. Angket 

Motivasi belajar siswa adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku 

sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar pada diri peserta didik. Instrumen 

pengumpulan data selain tes kemampuan kognitif adalah angket motivasi belajar 

siswa. Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang sekaligus menyediakan alternatif 

jawaban bagi responden. Angket yang digunakan untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa diberikan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Isi 

pertanyaan dalam angket ini adalah tentang kemauan, perasaan, serta sikap siswa 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran Fisika. 

Dalam penelitian ini angket yang digunakan berbentuk pilihan ganda dengan 

empat alternatif jawaban. 

Langkah-langkah dalam menyusun angket motivasi belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 
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1) Menentukan indikator-indikator untuk motivasi belajar siswa. 

2) Menyusun tabel kisi-kisi motivasi belajar siswa untuk pembuatan instrumen 

angket. 

3) Membuat item pertanyaan atau pernyataan angket motivasi belajar siswa. 

4) Menentukan cara pemberian skor pada tiap item atau butir angket, yaitu a = 4, 

b = 3, c = 2, d = 1 untuk item positif; dan a = 1, b = 2, c = 3, dan d = 4 untuk 

item negatif 

  Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen tersebut 

diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas item angket. 

a) Validitas Angket 

  Validitas sering diartikan sahih. Suatu alat ukur dikatakan valid bilamana 

alat ukur tersebut dapat mengukur objek yang seharusnya diukur. Validitas yang 

digunakan adalah validitas isi butir yang sesuai dengan unjuk kerja yang 

diharapkan. Selain itu validitas soal juga diuji validitas butirnya dengan rumus 

korelasi produk moment dari Pearson sebagai berikut: 

( )( )
( ) ( )( )( ){ }å å åå

å åå
--

-
=

2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r

 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 72) 

dengan: 

rxy = koefisien korelasi suatu butir soal 

X   = skor item 

Y   = skor total 

N   = jumlah subjek 

Kriteria pengujian: 

Jika rxy > rtabel  maka butir dinyatakan valid.  

b) Reliabilitas Angket 

Karena pada pengukuran ini merupakan rentangan, maka digunakan 

rumus alpha. Suharsimi Arikunto (2002:109) menyatakan “Rumus alpha 

digunakan untuk mencari tingkat reliabilitas instrumen yang menghendaki 
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gradualitas penilaian misalnya angket”. Adapun rumus alpha yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
= å

2
t

2
i

11
σ

σ
1

1n
n

r

   

(Suharsimi Arikunto, 2002: 109) 

dengan: 

11r  = reliabilitas instrumen 

n = banyaknya pertanyaan atau butir soal  

å 2
is  = jumlah varians skor tiap item 

2
ts  = varians total 

( )

N
N

X
X b

b

b

2
2

2

åå
å

-
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N
N

X
X t
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2

2

åå
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-
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Hasil perhitungan uji reliabilitas dengan rumus alpha ini diinterpretasikan dengan 

kriteria: 

0,8 <£ 11r 1 = reliabilitasnya sangat tinggi 

0,6 <£ 11r 0,8 = reliabilitasnya tinggi 

0,4 <£ 11r 0,6 = reliabilitasnya cukup 

0,2 <£ 11r 0,4 = reliabilitasnya rendah 

0,0 <£ 11r 0,2 =  reliabilitasnya sangat rendah  

  

 

 

 

 

 

G. Teknik Analisis Data 
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1. Uji Pendahuluan 

 Untuk mengetahui kesamaan keadaan awal digunakan uji t-2 ekor 

dengan rumus: 

ú
û

ù
ê
ë

é
+ú

û

ù
ê
ë

é
-+
å+å

-
=

baba

ba

nnnn

XX

XbXa
t

11
2

22

 

       (Budiyono, 2000: 156) 

dengan:  

Xa = means dari kelompok eksperimen 

Xb  = means dari kelompok kontrol 

na    = banyaknya subyek kelompok eksperimen 

nb    = banyaknya subyek kelompok kontrol 

Xa   = nilai untuk kelas eksperimen dikurangi nilai rata-rata kelas eksperimen 

Xb   = nilai untuk kelas kontrol dikurangi nilai rata-rata hasil kelas kontrol 

Kriteria: 

Jika ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka tidak ada perbedaan antara keadaan awal siswa 

kelompok A dan B. 

Jika thitung ≤ -ttabel atau thitung ≥ ttabel maka ada perbedaan antara keadaan awal siswa 

kelompok A dan B. 

 

2. Uji Prasyarat Analisis 

 Prasyarat analisis dapat dilakukan dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

a. Uji Normalitas (Metode Lilliefors) 

Untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

atau tidak normal, maka digunakan uji Liliefors, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1) Pengamatan X1, X2, …Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ….Zn dengan rumus: 

SD
XX

Z i -=1  dengan X dan SD berturut-turut merupakan rerata dan 

simpangan baku. 

2) Data dari sampel kemudian diurutkan dari skor terendah sampai skor 

tertinggi. 

3) Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku.  

Kemudian dihitung peluang F (Zi) = P (Z< Zi). 

4) Menghitung perbandingan antara nomor subyek dengan jumlah subyek n 

yaitu S(Zi) = i/n. 

5) Mencari selisih antara F (Zi) – S (Zi) dan ditentukan harga mutlaknya. 

6) Pakai harga terbesar diantara harga mutlaknya dan disebut L0, dengan rumus: 

Lo = maks êF(Z i ) – S(Z i ) | 

dengan: 

F(Zi)  : bilangan baku yang menggunakan daftar distribusi normal 

S(Zi)  : perbandingan nomer subyek dengan jumlah subyek 

Zi  : skor standar  

 : 
Sx

XX i - , ( X  dan Sx masing-masing merupakan rata-rata dan 

simpangan baku sampel). 

7). Daerah kritik 

DK = { }no LLL ,a³  

8). Keputusan uji 

Jika Lobs £  La:n; maka sampel berasal dari populasi terdistribusi normal. 

Jika Lobs  > La:n; maka sampel bukan berasal dari populasi yang terdistribusi 

normal. 

   (Sudjana, 1996: 466 - 467) 
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b. Uji Homogenitas (Metode Barlett) 

Uji homogenitas disini digunakan untuk menguji apakah variansi-

variansi kedua distribusi sama atau tidak, maka digunakan metode Bartlet, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut ini: 

1) Membuat tabel kerja. 

Tabel 3. 2 Tabel Kerja Uji Homogenitas 

    Sampel         SSj       sj
2         log sj

2     fj       log fj
2 

      

 

2)  Menghitung c, dengan rumus sebagai berikut: 

  ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-S

-
+=

ffk
c

j

11
)1(3

1
1  

3)  Menghitung MSerr : 

  ÷÷
ø

ö
çç
è

æ S
=

f

SS
MS j

err  

4) Menghitung c2 : 

  )log'log(
10ln 22

jjerr sfMSf
C

S-=c   

  s2
j = SSj /(nj-1) 

   fj   = nj – 1 

  k  = cacah sampel/group 

   fj  = frekuensi tiap sampel 

   f  = frekuensi total sampel 

5)   Membandingkan harga c2 dengan tabel. 

6)   Membuat keputusan uji: 

  Jika c2 > c2
aj; k-1 maka H0 ditolak untuk a = 0,05 (kedua populasi tidak 

homogen). 

  Jika c2 £  c2
aj; k-1 maka H0 diterima untuk a = 0,05 (kedua populasi homogen) 

(Budiyono, 2000: 56) 
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3. Pengujian Hipotesis 

a)  Uji Analisis Variansi Dua Jalan dengan Frekuensi Sel Tak Sama 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis variansi dua jalan dengan 

frekuensi sel tak sama. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Asumsi dasar 

(a) Y = variabel terikat yang berdistribusi normal 

(b) Populasi-populasi berdistribusi normal dan memiliki sifat homogen 

(c) Sampel dipilih secara acak 

(d) Variabel terikat 

(e) Variabel bebas 

2) Model 

 Xijk  = m + aj + bj +  abij + eijk   (Budiyono, 2000: 225) 

Xijk  = observasi pada subyek ke-k di bawah faktor I kategori ke-i dan faktor II 

kategori ke-j  

 i     : 1,2,3, ... p; p = banyaknya baris 

 j     : 1,2,3, ... q; q = banyaknya kolom 

 k    : 1,2,3, ... n; n = banyaknya data amatan pada sel ij 

 m    = grand mean atau rerata besar 

 ai   = efek faktor I kategori i terhadap Xijk  

 bj    = efek faktor II kategori j terhadap Xijk 

 abij = kombinasi efek faktor I dan II terhadap Xijk 

 eijk   = kesalahan eksperimental yang berdistribusi normal 

3) Hipotesis 

(a) HoA : ai = 0 : Tidak  ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe TAI terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

 H1A : aj  ¹  0 : Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TAI terhadap kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 
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(b)  HoB : ai = 0 : Tidak  ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. 

 H1B : aj ¹ 0 : ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori 

tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. 

(c)  HoAB : aij = 0 : Tidak ada interaksi pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

H1AB : aij ¹ 0 : Ada interaksi pengaruh antara  penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

4) Tabel Data Sel 

Tabel.3.3 Rancangan Data Sel 

 B1 B2 

A1 

n1j 

åX1j 

`X1j 

åX2
1j 

C1j 

SS1j 

n11 

åX11 

`X11 

åX2
11 

C11 

SS11 

n12 

åX12 

`X12 

åX2
12 

C12 

SS12 

A2 

n2j 

åX2j 

`X2j 

åX2
2j 

C2j 

SS2j 

n21 

åX21 

`X21 

åX2
21 

C21 

SS21 

n22 

åX22 

`X22 

åX2
22 

C22 

SS22 
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( )
ij

ij
ij n

X
C

2å
=   

ijC = rerata harmonik cacah pengamatan semua sel 

ijijij CXSS -å= 2

 

ijSS = jumlah kuadarat deviasi pengamatan pada sel ij 

(a) Tabel Rerata Sel AB 

Tabel.3.4 Rancangan Rerata Sel AB 

 B1 B2 Total 

A1 11X  12X  Ai 

A2 21X  22X  Aj 

Total Bj Bj G 

(b) Komponen Jumlah Kuadrat 

(1)  = 
pq
G 2

                           (3)  = å q

Ai
2

 

(2)  = å
ji

ijSS
,

       (4)  =   å p

B j
2

                

(5)  = å
ij

ijAB
2

 

(c) Rerata Harmonik 

 

å
=

ij ij

h

n

pq
n

1
 

(d) Jumlah Kuadrat 

JKA    = hn  {                    (3) -             (1)} 

JKB    =  hn {          (4)  -                      (1)} 

JKAB =  hn { (5) - (4)  -  (3)  +           (1)} 

JKG    =                                       (2) 

JKT    = JKA + JKB + JKAB + JKG 
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Derajat Kebebasan 

  dkA    = p – 1 

  dkB    = q – 1 

  dkAB  = (p – 1)(q – 1) 

  dkG    = pq (n – 1)   =  N – pq 

  dkT    = N – 1 

(e) Rerata Kuadrat 

 RKA    = JKA / dkA     

 RKB    = JKB / dkB     

 RKAB = JKAB / dkAB     

 RKG    = JKG / dkG      

(f)    Statistik Uji 

  FA      = RKA / RKG 

  FB      = RKB / RKG 

  FAB     = RKAB / RKG  

Daerah Kritik 

DKA   = FA ≥ Fa ; p - 1, N – pq 

DKB   = FB ≥ Fa ; q - 1, N – pq 

DKAB  = FAB ≥ Fa ; (p – 1)(q – 1), N – pq 

(g)    Keputusan Uji 

  Jika FA ≥ Fa ; p - 1, N – pq, maka H0A ditolak 

Jika FB ≥ Fa ; q - 1, N – pq, maka  H0B ditolak 

Jika FAB ≥ Fa ; (p – 1)(q – 1), N – pq, maka H0AB ditolak 
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(h)    Rangkuman ANAVA    

Tabel. 3. 5 Rancangan Rangkuman ANAVA 

Sumber 
Variansi 

JK Dk RK F P 

Efek Utama 
A 
B 

 
JKA 
JKB 

 
dkA 
dkB 

 
RKA 
RKB 

 
FA 

FB 

 
<a atau >a 
<a atau >a 

Interaksi (AB) JKAB 
 

dkAB RKAB FAB <a atau >a 

Kesalahan JKG dkG RKG   
Total JKT dkT    

(Budiyono, 2000: 226-228) 

4. Uji Lanjut Pasca Analisis Variansi 

Untuk menyelidiki lebih lanjut rerata yang berbeda dan rerata yang sama 

dilakukan pelacakan rerata dengan analisis komparansi ganda, dengan metode 

Scheffe. Prosedur uji ini sebagai berikut: 

a)  Hipotesis 

   H0  : m1 = m2 

    HA : m1 ≠ m2 

b)  Digunakan tingkat signifikasi a = 5 % 

c)  Statistik Uji 

Untuk komparasi rerata antar baris, antar kolom, dan antar sel digunakan 

statistik uji sebagai berikut: 

(1) Komparasi antar baris 

   
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+
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(2) Komparasi antar kolom 
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÷
÷
ø
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(3) Komparasi antar sel 

     
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

klij
G

klij
klij

nn
Rk

XX
F

11

2

 

dengan: 

·-· jiF  = uji statistik komparasi antar baris 

jiF ·-·  = uji statistik komparasi antar kolom 

klijF -  = uji statistik komparasi antar sel 

·iX   = rerata pada baris ke i 

·jX   = rerata pada baris ke j 

iX ·      = rerata pada kolom ke i 

jX ·   = rerata pada kolom ke j 

ijX   = rerata pada sel ke ij 

klX   = rerata pada sel ke kl 

·in       = cacah observasi pada baris ke i 

·jn       = cacah observasi pada baris ke j 

in·      = cacah observasi pada kolom ke i 

jn·   = cacah observasi pada kolom ke j 

nij        = cacah observasi pada sel ke ij 

nkl        = cacah observasi pada sel ke kl 

d)  Daerah Kritik 

 1)  Komparasi antar baris   : DKi.-j. : ·-· jiF . ≥ (p–1) Fa ; p-1, N-pq 

 2)  Komparasi antar kolom: DK.i-.j : jiF ·-·  ≥ (q–1) Fa ; q-1, N-pq 

 3)  Komparasi antar sel     : DKij-kl : Fij-kl  ≥ (p–1)(q-1) Fa ; (p-1)(q-1), N-pq 

(Budiyono, 2000: 208-210) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data keadaan awal 

siswa yang diambil dari nilai ulangan harian terakhir siswa, data motivasi belajar 

siswa dan data kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis 

Kelas X SMA Batik 1 Surakarta, Tahun Pelajaran 2009/2010. 

1. Hasil Analisis Instrumen Pengumpulan Data 

a. Taraf Kesukaran Try Out Tes Kemampuan Kognitif 

 Hasil tes uji coba kemampuan kognitif siswa dari 40 soal yang diuji 

cobakan, setelah dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kesukaran dari 

masing-masing item diperoleh hasil sebagai berikut: 13 soal dikategorikan mudah, 

yaitu nomor 1, 4, 5, 13, 16, 19, 24, 29, 30, 32, 34, 35 dan 36. 26 soal 

dikategorikan mempunyai tingkat kesukaran sedang  yaitu nomor 2, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 39, 40 dan 1 

soal dikategorikan mempunyai tingkat kesukaran tinggi, yaitu soal nomor 22. 

b. Daya Pembeda Try Out Tes Kemampuan Kognitif 

 Hasil tes uji coba kemampuan kognitif siswa dari 40 soal yang diuji 

cobakan, setelah dilakukan analisis untuk mengetahui daya pembeda dari masing-

masing item diperoleh hasil sebagai berikut: 26 soal dikategorikan mempunyai 

daya pembeda baik yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 

23, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. 8 soal dikategorikan mempunyai 

daya pembeda cukup yaitu soal nomor 5, 19, 22, 24, 27, 30, 31 dan 34 serta 6 soal 

dikategorikan mempunyai daya pembeda jelek yaitu nomor 7, 11, 18, 20, 28 dan 

29. 

c. Validitas Try Out Tes Kemampuan Kognitif 

 Hasil tes uji coba kemampuan kognitif siswa dari 40 soal yang diuji 

cobakan, setelah dilakukan analisis untuk mengetahui kevalidan dari masing-

masing item diperoleh hasil sebagai berikut: 35 soal tergolong valid, yaitu soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
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27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. 5 soal tergolong invalid yaitu 

soal nomor 7, 11, 18, 20 dan 28. 

d. Reliabilitas Try Out Tes Kemampuan Kognitif 

Setelah dilakukan analisis untuk mengetahui reliabilitas dari keseluruhan soal 
uji coba kemampuan kognitif siswa, diperoleh hasil r11 = 0, 916, sehingga soal 
dikatakan memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

e. Validitas Angket 

Hasil tes uji coba angket motivasi belajar siswa dari 40 soal yang diuji 
cobakan, setelah dilakukan analisis untuk mengetahui kevalidan dari masing-
masing item diperoleh hasil sebagai berikut: 30 soal tergolong valid, yaitu soal 
nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, dan 40. 10  soal tergolong invalid yaitu nomor 3, 
9, 15, 18, 21, 25, 30, 34, 36, dan 39. 

f. Reliabilitas Angket 

 Setelah dilakukan analisis untuk mengetahui reliabilitas dari keseluruhan 

uji coba angket motivasi belajar siswa, diperoleh r11 = 0, 808, sehingga angket 

dikatakan memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

2. Data Keadaan Awal Siswa 

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai keadaan awal siswa untuk 

kelompok eksperimen diperoleh nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 88. Nilai rata-

rata dan simpangan bakunya adalah 70,26 dan 9,06. Untuk lebih jelasnya 

mengenai diskripsi nilai keadaan awal siswa dapat dilihat pada tabel. 4.1. 

              Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Keadaan Awal Siswa  
                                      Kelompok Eksperimen 

Interval  Tengah interval Frekuensi Frekuensi  (%) 

50,0 - 56,0 53 2 5,88 

57,0 - 63,0 60 5 14,71 

64,0 - 70,0 67 14 41,18 

71,0 - 77,0 74 5 14,71 

78,0 - 84,0 81 6 17,65 

85,0 - 91,0 88 2 5,88 

Jumlah  34 100  

 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada 

histogram gambar 4.1. 
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               Gambar.4.1 Histogram Keadaan Awal Siswa  
        Kelompok Eksperimen 

 
Sedangkan untuk kelompok kontrol diperoleh nilai terendah 40 dan nilai 

tertinggi 93. Nilai rata-rata dan simpangan bakunya adalah 69,79 dan 11,39. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. 

             Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Keadaan Awal Siswa  
                                          Kelompok Kontrol 

 
Interval Tengah interval Frekuensi Frekuensi  (%) 

40 - 48 44,45 1 2,94 

49 - 57 53,45 3 8,82 

58 - 66 62,45 7 20,59 

67 - 75 71,45 12 35,29 

76 - 84 80,45 7 20,59 

85 - 93 89,45 4 11,76 

Jumlah  34 100  

 
 
 
 
 
 

 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada 

histogram gambar 4.2. 
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        Gambar.4.2 Histogram Keadaan Awal Siswa  
                                            Kelompok Kontrol 
 
 

3. Data Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar siswa dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu kategori 

tinggi dan rendah. Pengelompokan ini berdasarkan nilai rata-rata gabungan 

motivasi belajar siswa. Dari data motivasi belajar siswa didapatkan nilai rata-rata 

gabungan dari kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh 83,15. Dari nilai ini 

maka siswa yang memiliki nilai di atas atau sama dengan 83,15 termasuk siswa 

yang mempunyai motivasi belajar kategori tinggi dan termasuk kategori rendah 

jika nilai siswa di bawah 83,15. Berdasarkan data motivasi belajar kelompok 

eksperimen didapat nilai terendah adalah 64 dan nilai tertinggi adalah  104. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol nilai terendahnya 62 dan nilai tertingginya 

103 (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 45).  

 
4. Data Kemampuan Kognitif Siswa 

Berdasarkan data yang didapat mengenai kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis untuk kelompok eksperimen diperoleh nilai 

terendah 57,0 dan nilai tertinggi 86,0. Nilai rata-rata dan simpangan bakunya yaitu 

73,09 dan 7,64. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Kognitif Siswa 
Kelompok Eksperimen pada Pokok Bahasan Listrik 
Dinamis  

 
Interval Tengah interval Frekuensi Frekuensi  (%) 

57 - 61 59,0 3 8,82 

62 - 66 64,0 5 14,71 

67 - 71 69,0 6 17,65 

72 - 76 74,0 8 23,53 

77 - 81 79,0 7 20,59 

82 - 86 84,0 5 14,71 

Jumlah  34 100  

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada 

histogram gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.3 Histogram Nilai Kemampuan Kognitif Siswa Kelompok 
Eksperimen pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis 

 
Berdasarkan data yang didapat mengenai kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis kelompok kontrol diperoleh nilai terendah  51,0 

dan nilai tertinggi 83,0. Nilai rata-rata dan simpangan bakunya adalah 68,71 dan 

8,97. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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               Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Kognitif Siswa 
Kelompok Kontrol pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis 

 
Interval Tengah interval Frekuensi Frekuensi  (%) 

51 - 56 53,5 3 8,82 

57 - 62 59,5 5 14,71 

63 - 68 65,5 8 23,53 

69 - 74 71,5 9 26,47 

75 - 80 77,5 6 17,65 

81 - 86 83,5 3 8,82 

Jumlah  34 100  

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada 

histogram gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.4 Histogram Nilai Kemampuan Kognitif Siswa 
Kelompok Kontrol pada Pokok Bahasan Listrik 
Dinamis 
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B. Uji Pendahuluan 

1. Uji Normalitas Keadaan Awal Siswa 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas keadaan 

awal dilakukan terhadap data nilai Fisika siswa hasil ulangan harian terakhir. 

a. Kelompok Eksperimen  

Dari hasil analisis menggunakan uji Liliefors diperoleh harga Lobs= 

0,130, sedangkan untuk 34n =  pada taraf signifikasi 5% harga L0,05; 34 = 0,152; 

karena 0,05;34obs LL <  maka diperoleh keputusan uji bahwa Ho diterima, berarti 

sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 36). 

b. Kelompok Kontrol 

Dari hasil analisis menggunakan uji Liliefors diperoleh harga Lobs=  

0,088, sedangkan untuk 34n =  pada taraf signifikasi 5% harga L0,05; 34 = 0,152; 

karena 0.05;34obs LL <  maka diperoleh keputusan uji bahwa Ho diterima, berarti 

sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 37). 

 

2. Uji Homogenitas Keadaan Awal Siswa 

        Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak homogen. Dari hasil analisis data yang 

dilakukan dengan uji Bartlett untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

diperoleh harga c2
hitung = 1,683, sedangkan untuk 1n =  pada taraf signifikasi 5% 

diperoleh harga c2
0,05; 1 = 3,841; karena 2

0,05;1
2
hitung χχ < , maka diperoleh keputusan 

uji bahwa Ho diterima, hal ini menunjukkan bahwa kedua sampel berasal dari 

populasi yang homogen. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 38 ). 
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3. Uji- t Dua Ekor 

Uji kesamaan keadaan awal antara siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dilakukan dengan analisis uji-t dua ekor yang sebelumnya telah 

diuji dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari analisis data diperoleh harga 

thitung = 0,19, sedangkan harga tabelt  pada taraf signifikasi 5% untuk 34n =  adalah 

2,00, karena -ttabel= -2,00 < thitung = 0,19 < ttabel = 2,00, maka OH  diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan awal siswa kelompok eksperimen dan  

kelompok kontrol adalah sama. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 39). 

 

C. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

a. Kelompok Eksperimen  

Dari hasil analisis data menggunakan uji Liliefors diperoleh harga Lobs= 

0,099, sedangkan untuk 34n =  pada taraf signifikasi 5% harga L0,05; 34 = 0,152, 

karena 0,05;34obs LL <  maka diperoleh keputusan uji bahwa Ho diterima, berarti 

sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 33). 

b. Kelompok Kotrol 

Dari hasil analisis data menggunakan uji Liliefors diperoleh harga Lobs= 

0,089, sedangkan untuk 34n =  pada taraf signifikasi 5% harga L0,05; 34 = 0,152, 

karena 0.05;34obs LL <  maka diperoleh keputusan uji bahwa Ho diterima, berarti 

sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 34). 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak homogen. Uji homogenitas menggunakan 

Uji Bartlet diperoleh harga statistik uji c2
hitung = 0,828, sedangkan c2 tabel pada 

taraf signifikansi 0,05 adalah c2
0,05; 1 = 3,841, karena c2

hitung  tidak melebihi 

c2
0,05;1, maka Ho diterima, hal ini menunjukkan bahwa sampel berasal dari 
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populasi yang homogen. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

44). 

 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis dengan ANAVA Dua Jalan 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa nilai kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis dan skor motivasi belajar 

siswa dianalisis dengan analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama, 

dan dilanjutkan dengan uji lanjut ANAVA dengan metode Scheffe. Hasil dari 

ANAVA dapat dilihat pada lampiran 46. Berdasarkan hasil analisis data dapat 

dilihat rangkuman analisis data variansi yang telah dilakukan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan  
         dengan Frekuensi Sel Tak Sama  
 

Sumber Variansi JK dk RK Fhitung Ftabel P 

Efek Utama          

A (baris) 196,22679 1 196,22679 4,50 3,99 < 0,05 

B (kolom) 1593,28561 1 1593,28561 36,56 3,99 < 0,05 

Interaksi         

AB 182,17542 1 182,17542 4,18 3,99 < 0,05 

Kesalahan/Ralat 2788,80159 64 43,57502 - - -  

Total 4760,48941 67 -  -  -  -  

 

Dari hasil analisis data dan tabel rangkuman analisis variansi di atas dapat 

terlihat bahwa 0AH , 0BH  dan 0ABH  ditolak. Keputusan ini diperoleh dari hasil 

hitungF  dikonsultasikan tabel tabelF  sebagai berikut: 

FA   = 4,50 > F0.05; 1.64 = 3,99  

FB   = 36,56 > F0.05; 1.64   = 3,99 

FAB = 4,18 > F0.05; 1.64 = 3,99 
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Dari keterangan di atas maka dapat dibuat kesimpulan seperti 
berikut: 

a. H0A ditolak atau H1A diterima, berarti ada perbedaan pengaruh antara 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan STAD terhadap 
kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis (FA= 4,50 > 
F0.05; 1.64 = 3,99). 

b. H0B ditolak atau H1B diterima, berarti ada perbedaan pengaruh antara motivasi 
belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa 
pada pokok bahasan Listrik Dinamis (FB = 36,56 > F0.05; 1.64= 3,99). 

c. H0AB ditolak atau H1AB diterima, berarti ada interaksi pengaruh antara 
penggunaan model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa 
terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis 
(FAB= 4,18 > F0.05; 1.64 = 3,99). 

 

2. Uji Lanjut ANAVA 

Uji lanjut ANAVA (komparasi ganda) digunakan sebagai tindak lanjut 

dari analisis variansi. ANAVA hanya dapat mengetahui ditolak atau diterimanya 

hipotesis nol (ada atau tidak adanya perbedaan antara kedua variabel). Hal ini 

berarti, jika hipotesis nol ditolak, maka belum dapat diketahui rerata mana yang 

berbeda. Karena jika hipotesis nol ditolak, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

paling sedikit terdapat satu rerata yang berbeda dengan rerata lainnya. Tujuan uji 

lanjut ANAVA ini untuk mengetahui lebih lanjut rerata yang berbeda dan yang 

sama (perbedaan tersebut signifikan atau tidak). Uji lanjut ANAVA pada 

penelitian ini menggunakan metode komparasi ganda (metode Scheffe). Berikut 

ini tabel rangkuman komparasi ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Rangkuman Komparasi Rerata Pasca Analisis Variansi 
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Rerata  

Komparasi 

Ganda 

 

iX  

 

jX  

Statistik Uji 

( )
)

11
(

2

ji
G

ji
ij

nn
Rk

XX
F

+

-
=  

 

Ftabel 

 

P 

mA1 vs mA2 73,09 68,71 7,49 3,99 < 0,05 
mB1 vs mB2 75,70 65,50 40,40 3,99 < 0,05 

mA1B1 vs mA1B2 75,75 69,29 7,90 8,25 > 0,05 
mA1B1 vs mA2B1 75,75 75,63 0,003 8,25 > 0,05 
mA1B1 vs mA2B2 75,75 62,56 37,85 8,25 < 0,05 
mA1B2 vs mA1B1 69,29 75,75 7, 90 8,25 > 0,05 
mA1B2 vs mA2B1 69,29 75,63 6,89 8,25 > 0,05 
mA1B2 vs mA2B2 69,29 62,56 8,19 8,25 > 0,05 
mA2B1 vs mA1B1 75,63 75,75 0,003 8,25 > 0,05 
mA2B1 vs mA1B2 75,63 62,29 6,89 8,25 > 0,05 
mA2B1 vs mA2B2 75,63 62,56 33,20 8,25 < 0,05 
mA2B2 vs mA1B1 62,56 75,75 37,85 8,25 < 0,05 
mA2B2 vs mA1B2 62,56 69,29 8,19 8,25 > 0,05 
mA2B2 vs mA2B1 62,56 75,63 33,20 8,25 < 0,05 
 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 47. 

a. FA12  = 7,49 > F0,05; 1,64  = 3,99 maka Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI) dan sel  A2 (pembelajaran kooperatif 

tipe STAD). 

b. FB12  = 40,40 > F0,05; 1,64  = 3,99 maka Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel B1 (motivasi belajar siswa kategori tinggi) dan sel  B2 (motivasi belajar 

siswa kategori rendah). 

c. FA1B1-A1B2  = 7,90 < 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A1B2 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

d. FA1B1-A2B1  = 0,003  < 3F0.05; 3.64  =  8,25 maka Ho diterima. 
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Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A2B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

e. FA1B1-A2B2  = 37,85 > 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

f. FA1B2-A1B1  = 7,90  < 3F0,05; 3, 64  =  8,25 maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A1B2 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A1B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

g. FA1B2-A2B1  = 6,89  < 3F0,05; 3, 64  =  8,25 maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A1B2  (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A2B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

h. FA1B2-A2B2  = 8,19  < 3F0,05; 3, 64  =  8,25 maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A1B2 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

i. FA2B1-A1B1  = 0,003  < 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A1B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

 

j. FA2B1-A1B2  = 6,89  < 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho diterima. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 91 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A1B2 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

k. FA2B1-A2B2  = 33,20  > 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

l. FA2B2-A1B1  = 37,85  > 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A1B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

m. FA2B2-A1B2  = 8,19  < 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A1B2 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

n. FA2B2-A2B1  = 33,20  > 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A2B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

 

 

 

 

  

 

E. Pembahasan Hasil Analisis Data 
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1. Hipotesis Pertama 

Harga FA = 4,50 lebih besar dari F0,05; 1,64  = 3,99 sehingga hipotesis nol 

ditolak dan hipotesis alternatif diterima, maka ada perbedaan pengaruh antara 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan STAD terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis di SMA kelas X. 

Kemudian dari uji lanjut pasca ANAVA diperoleh harga FA12 = 7,49 lebih besar 

dari F0,05; 1,64 = 3,99 sehingga penggunaan model pembelajaran tipe TAI lebih 

efektif jika dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran tipe STAD. 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI  ternyata memberikan 

hasil yang lebih baik. Hal ini dikarenakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan kerjasama dengan  

menggabungkan pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individual. Dalam 

pembelajaran kelompok, siswa bekerja sama untuk mengkonstruksi atau 

membangun konsep yang ditanamkan guru melalui diskusi dalam kelompok 

belajarnya. Dalam pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif tipe TAI 

memberikan soal-soal kuis yang bertahap, mulai dari adanya 4 soal latihan, soal 

tipe formatif A dan soal tipe formatif B di mana dalam pelaksanaannya siswa 

harus mengerjakan tiap-tiap soal kuis tersebut secara individu, dan baru akan 

melanjutkan pada tahap soal berikutnya, jika siswa sudah benar-benar mampu 

memahami soal sebelumnya.  

2. Hipotesis Kedua 

Harga FB   = 36,56 lebih besar dari F0,05; 1,64 = 3,99, sehingga hipotesis 

nol  ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar 

siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis di SMA kelas X. Dari tabel 4.6 terlihat bahwa 

kemampuan kognitif siswa yang mempunyai motivasi belajar siswa kategori 

tinggi mempunyai rerata yang lebih besar daripada siswa yang mempunyai 

motivasi belajar kategori rendah. Kemudian dari uji lanjut pasca ANAVA 

diperoleh harga FB12 = 40,40 lebih besar dari F0,05; 3,64  = 3,99 sehingga siswa yang 

mempunyai motivasi belajar kategori tinggi akan memberikan pengaruh yang 
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lebih besar daripada siswa yang mempunyai motivasi belajar kategori rendah 

terhadap kemampuan kognitif siswa.  

Siswa dengan motivasi belajar tinggi, berarti siswa tersebut banyak 

melakukan aktivitas motivasi belajar dalam mendukung kemampuan kognitifnya 

seperti: sering bertanya, sering menjawab pertanyaan, sering berpendapat, banyak 

berlatih, banyak membaca dan lain sebagainya. Dengan banyak melakukan 

aktivitas motivasi belajar, maka siswa akan lebih mudah dalam mengkonstruksi 

pengetahuan ke dalam pikirannya. Dengan demikian dalam bekerja sama dengan 

sesama anggota kelompok belajarnya, siswa tersebut akan lebih banyak 

memberikan kontribusi yang mendukung keberhasilan dalam menemukan konsep 

Fisika yang diharapkan. 

3. Hipotesis Ketiga 

 Harga FAB = 4,18  lebih  besar dari F0,05; 1,64 = 3,99, sehingga hipotesis 

nol  ditolak. Hal ini berarti bahwa ada interaksi pengaruh antara penggunaan 

model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis di SMA kelas X. Dari uji 

lanjut pasca analisis variansi diperoleh hasil: FA1B1-A1B2  = 7,90 < 3F0,05; 3,64  =  

8,25 maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

rerata yang signifikan  antara sel A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap 

siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A1B2 (pembelajaran 

kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). 

FA1B1-A2B1  = 0,003  < 3F0,05; 3.64  =  8,25 maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B1 

(pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi) dan sel  A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi). FA1B1-A2B2  = 37,85 > 3F0,05; 3,64  =  8,25 

maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang 

signifikan  antara sel A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). FA1B2-A1B1  = 

7,90  < 3F0,05; 3, 64  =  8,25 maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B2 (pembelajaran 

kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah) dan 

sel  A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi). FA1B2-A2B1  = 6,89  < 3F0,05; 3, 64  =  8,25 maka Ho 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang 

signifikan  antara sel A1B2  (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). FA1B2-A2B2  = 8,19  

< 3F0,05; 3, 64  =  8,25 maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B2 (pembelajaran kooperatif tipe 

TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A2B2 

(pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah). FA2B1-A1B1  = 0,003  < 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel 

A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi) dan sel  A1B1 (pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap 

siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). FA2B1-A1B2  = 6,89  < 3F0,05; 3,64  =  

8,25 maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

rerata yang signifikan  antara sel A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi) dan sel  A1B2 

(pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah). FA2B1-A2B2  = 33,20  > 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A2B1 

(pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa 

yang mempunyai motivasi belajar rendah). FA2B2-A1B1  = 37,85  > 3F0,05; 3,64  =  

8,25 maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang 

signifikan  antara sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa 

yang mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A1B1 (pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi). FA2B2-A1B2  = 

8,19  < 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
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perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A1B2 

(pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah). FA2B2-A2B1  = 33,20  > 3F0,05; 3,64  =  8,25 maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A2B2 

(pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah) dan sel  A2B1 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi). 

 Penggunaan tipe model pembelajaran kooperatif yang tepat dalam 

memahami konsep Fisika yang diajarkan akan memberikan hasil kemampuan 

kognitif siswa yang optimal. Selain itu motivasi belajar juga akan mempengaruhi 

kemampuan kognitif siswa, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka akan 

semakin tinggi kemampuan kognitifnya. Sebaliknya semakin rendah motivasi 

belajar siswa, maka akan semakin rendah pula kemampuan kognitifnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
 

              Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

4. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dan tipe STAD terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis.  

5. Ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan 

rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis.  

6. Ada interaksi pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif dan 

motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. Dari uji lanjut pasca ANAVA diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan rerata yang signifikan yaitu: antara sel A1B1 

(pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah). Sel A2B1 (pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah). Sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A1B1 

(pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi). Sel A2B2 (pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap siswa 

yang mempunyai motivasi belajar rendah) dan sel  A2B1 (pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi). 
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B. Implikasi Hasil Penelitian 
 

             Dari kesimpulan penelitian ini, maka sebagai implikasi adalah : 

1. Pada pengajaran Fisika ternyata penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI memberikan pengaruh yang lebih baik daripada melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, sehingga faktor ini perlu diperhatikan. 

2. Pembelajaran Fisika dengan tahap pemberian soal kuis yang disesuaikan 

dengan kemampuan siswa perlu dilakukan, karena pemahaman Fisika yang 

maksimal dapat dilakukan dengan banyak melakukan penyelesaian masalah 

Fisika. 

3. Motivasi belajar siswa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan kognitif 

siswa. Diharapkan guru dapat menumbuhkan motivasi belajar pada diri siswa, 

salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif pada proses 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan dari dua hal tersebut di atas, maka hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran Fisika dan memperhatikan 

motivasi belajar siswa. 
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C. Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan implikasinya, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru Fisika diharapkan dalam penyampaian materi Fisika memperhatikan 

penggunaan model pembelajaran yang sesuai sehingga kegiatan belajar-

mengajar berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan materi yang 

disampaikan dapat diterima oleh siswa secara efektif. 

2. Guru Fisika diharapkan mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa, agar 

siswa mempunyai semangat dan ketertarikan dalam mempelajari konsep-

konsep Fisika yang pada akhirnya akan tercapai hasil belajar yang optimal.  

3. Kepada rekan mahasiswa, semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

acuan penelitian selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum 

diungkap dan dikembangkan dari variabel-variabel yang telah dikemukakan. 

4. Bagi siswa-siswa khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 

hendaknya dalam proses belajar mengajar di kelas saling berinteraksi dengan 

teman-teman sekelasnya. Siswa yang berkemampuan tinggi diharapkan 

membantu kesulitan belajar yang dialami oleh siswa lain yang kemampuannya 

kurang. Sehingga hasil belajar siswa menjadi optimal dan tercipta sikap 

gotongroyong dan saling membantu kesulitan belajar antar siswa.  
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