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ABSTRAK

PERBANDINGAN PENGARUH PENGGUNAAN METODE STUDENT
TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PEMAHAMAN
SISWA TENTANG MATERI GERAK HARMONIK SEDERHANA PADA
KELAS X MIPA 5 DAN X IPS 1 SMA NEGERI 1 JETIS BANTUL
Skripsi. Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Univesitas Sanata Dharma
Mariana Stephania Mite Gaga
151424014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas
X MIPA dan X IPS dalam pembelajaran fisika menggunakan metode kooperatif
tipe Student Teams-Achievment Division (STAD) pada materi Gerak Harmonis
Sederhana serta penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Student
Teams-Achievment Division (STAD) lebih cocok digunakan di kelas X MIPA
atau kelas X IPS .
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek
penelitian ini adalah 31 siswa kelas X MIPA 5 dan 31 siswa kelas X IPS 1 SMA
Negeri 1 Jenis, Bantul. Sebelum dan sesudah diberikan treatment siswa diberikan
pretest dan posttest. Instrument penelitian ini berupa pretest dan posttest.
Instrumen dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman
siswa kelas X MIPA 5 dan X IPS 1. Kelas X MIPA 5 mengalami peningkatan
dari rata-rata nilai pretest adalah 40,65 pada klasifikasi rendah setelah diberi
treatment rata-rata nilai posttest meningkat menjadi 70,42 dengan klasifikasi
tinggi. Kelas X IPS 1 juga mengalami peningkatan dari rata-rata nilai pretest
adalah 35,42 pada klasifikasi rendah kemudian meningkat menjadi berada pada
klasifikasi cukup dengan rata-rata nilai posttest adalah 48,71. Berdasarkan hasil
analisis pula, kenaikan lebih tinggi terjadi pada kelas X MIPA 5, sehingga
metode ini menurut penelitian lebih cocok jika digunakan pada kelas MIPA.

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif,
Division(STAD),Pemahaman Siswa.
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ABSTRACT

COMPARISON OF THE EFFECT OF USE OF THE STUDENT TEAMSACHIEVEMENT DIVISION (STAD) METHOD ON UNDERSTANDING
ABOUT SIMPLE HARMONIC MOTION MATERIALS IN CLASS X MIPA 5
AND X IPS STUDENTS OF SMAN 1 JETIS IN BANTUL
Thesis. Physics Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Sanata Dharma University
Mariana Stephania Mite Gaga
151424014
This study aims to determine the level of understanding of students of
class X MIPA and X IPS in physics learning using the cooperative method of
Student Teams-Achievement Division (STAD) in Simple Harmonious Motion
material and the use of cooperative learning methods of Student TeamsAchievement Division (STAD) used in class X MIPA or class X IPS.
This research is a quantitative descriptive research. The subjects of this
study were 31 students of class X MIPA 5 and 31 students of class X IPS 1 SMAN
1 Jetis, Bantul. Before and after being given treatment students were given a
pretest and posttest. This research instrument was in the form of pretest and
posttest. The instruments were analyzed statistically using the SPSS program.
The results of this study indicate that there is an increase in
understanding of class X MIPA 5 and X IPS 1. Class X MIPA 5 has increased
from the average pretest score is 40.65 in the low classification and after being
given treatment the average posttest the score increased to 70.42 with high
classification. Class X IPS 1 also experienced an increase from the averag e
score of the pretest was 35.42 in the low classification then increased to be in the
enough classification with the average posttest score was 48.71. Based on the
results of the analysis also, higher increases occurred in class X MIPA 5, so that
this method according to the study is more suitable if used in the MIPA class.

Keywords : Cooperative Learning,
Division(STAD),Student Understood.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembelajaran menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional No 20
Tahun 2013 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam penyampaian
pembelajaran di sekolah, seringkali guru menggunakan cara mengajar yang
sama sehingga membuat para peserta didik menjadi bosan dan tidak
mengerti bahan pembahasan yang diberikan. Terkadang lingkungan belajar
di dalam kelas juga tidak mendukung karena guru kadang terlalu serius dan
dapat membuat siswa tertekan. Hal ini tentu saja akan mengurangi minat
siswa untuk mengerti suatu pelajaran. Untuk itu sangat diperlukan metode
pembelajaran yang mampu membuat siswa turut aktif di dalam pembelajaran.
Kurikulum pendidikan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah
kurikulum 2013. Dalam sistem pembelajaran kurikulum 2013 ini, ada aturan
mengenai kelompok mata pelajaran wajib, kelompok mata pelajaran
peminatan dan lintas minat. Kelompok Mata pelajaran wajib merupakan
bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warga negara
tujuannnya untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai
bangsa, dan kemampuan yang penting untuk mengembangkan kehidupan
pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa. Sedangkan kelompok
matapelajaran peminatan bertujuan untuk (1) memberikan kesempatan
kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok
matapelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2)
mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau ketrampilan
tertentu (Permendikbud no 69 th 2013). Secara umum ada 3 jurusan di SMA,
yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) dan Ilmu Bahasa dan Budaya (BB). Pada kelompok mata
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pelajaran lintas minat, siswa bisa memilih mata pelajaran dari jurusan yang
berbeda yang sesuai dengan minat siswa.
Berdasarkan pengalaman ketika menjalani Program Pengalaman
Lapangan (PPL) di sekolah, kurikulum 2013 juga memiliki mata pelajaran
lintas minat. Mata pelajaran lintas minat ini, adalah mata pelajaran yang
diambil lintas minat dari jurusan siswa. Misalnya, siswa jurusan MIPA bisa
mempelajari mata pelajaran jurusan IPS serta BB, siswa jurusan IPS bisa
mempelajari mata pelajaran jurusan MIPA serta BB, dan siswa jurusan BB
bisa mempelajari mata pelajaran jurusan MIPA dan IPS. Dalam
pembelajaran di sekolah, pelajaran Fisika, dipelajari juga oleh siswa jurusan
IPS. Menurut pengalaman ketika mengajar di sekolah dan mengajar siswa
jurusan IPS, kebanyakan siswa merasa kurang menyukai Fisika, karena
menurut mereka fisika itu sulit dan pada umumnya siswa tidak menyukai
pelajaran dengan banyak hitungan. Pada akhirnya pembelajaran di dalam
kelas menjadi kurang efektif.
Pada beberapa kesempatan ketika bertemu dengan siswa yang berasal
dari jurusan IPS, siswa kadang mengatakan bahwa mempelajari fisika adalah
hal yang tidak perlu karena pada akhirnya, pelajaran fisika ini tidak menjadi
tujuan akhir mereka ketika sudah lulus dari SMA. Hal ini menunjukan
bahwa para siswa ini tidak ingin belajar fisika, maka sangat dibutuhkan
pembelajaran yang menarik bagi siswa IPS. Salah satunya yaitu adalah
metode pembelajaran kooperatif.
Berdasarkan pengalaman ketika berada di sekolah dan mengajar,
siswa di kelas jurusan IPS sangat menyukai ketika diadakan belajar
kelompok. Para siswa yang pada awalnya kurang memahami pembelajaran
akhirnya bisa paham karena bertanya kepada temannya. Hal ini yang
menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu ingin menggunakan metode
pembelajaran kooperatif kepada siswa kelas jurusan IPS.
Berdasarkan pengalaman ketika berada di sekolah dan mengajar siswa
jurusan IPA juga terkadang mengalami masalah. Pada siswa jurusan MIPA
terkadang ada siswa yang tidak mengerti pelajaran fisika dan memang tidak
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menyukai pelajaran fsika. Walaupun pelajaran fisika ini merupakan pelajaran
wajib bagi siswa jurusan MIPA, ada beberapa siswa yang tidak terlalu
menyukai pelajaran fisika. Pada akhirnya pembelajaran yang dilakukan guru
tidak efektif.
Pada penelitian ini, peneliti berencana menggunakan metode
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif secara umum adalah
proses pembelajaran dimana kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil.
Metode kooperatif terbagi dalam cukup banyak tipe, dan metode yang ingin
digunakan dalam penelitian ini adalah tipe STAD (Student Teams
Achievement Division). Tipe STAD secara umum adalah pembelajaran
dimana, siswa dikelompokan, kemudian diuji secara individual dalam kuiskuis. Dalam tipe STAD ini, siswa di dalam kelompok harus bekerja sama
agar seluruh anggota kelompoknya dapat memahami pembelajaran yang
diberikan. Metode ini secara khusus dipilih karena menurut Slavin (2010)
metode ini merupakan metode yang cukup mudah bagi guru jika baru ingin
menggunakan metode pembelajaran kooperatif.
Secara umum, siswa SMA yang mempelajari fisika sulit untuk
memahami materi fisika tersebut, diharapkan dengan penggunaan materi
STAD ini, siswa dapat bekerja sama agar seluruh anggota kelompok dapat
memahami fisika dengan lebih baik. sehingga seluruh siswa di dalam kelas
bisa memahami materi yang diberikan.
Dalam prosesnya peneliti juga ingin mengetahui dimanakah lebih
cocok metode STAD ini diberikan, di kelas X MIPA atau X IPS. Seperti
telah dijelaskan sebelumnya, siswa kelas IPS lebih bersemangat ketika
diberikan kesempatan bekerja di dalam kelompok sedangkan kelas MIPA
kurang bersemangat ketika bekerja di dalam kelompok. leh karena itu
peneliti ingin mengeahui metode STAD ini lebih cocok digunakan pada
siswa jurusan MIPA atau IPS.
Oleh karena itu, peneliti ingin membandingkan pengaruh penggunaan
metode ini pada siswa jurusan MIPA dan IPS. Maka peneliti menggunakan
judul

tentang

“PERBANDINGAN

PENGARUH

PENGGUNAAN
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METODE STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISION (STAD)
TERHADAP PEMAHAMAN SISWA TENTANG MATERI GERAK
HARMONIK SEDERHANA PADA KELAS X MIPA 5 DAN X IPS 1
SMA NEGERI 1 JETIS BANTUL”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut :
1) Apakah

metode

pembelajaran

kooperatif

tipe

Student

Teams-

Achievement Division (STAD) pada materi Gerak Harmonis Sederhana
dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas X jurusan MIPA dan IPS
SMA Negeri 1 Jetis Bantul?
2) Apakah

metode

pembelajaran

kooperatif

tipe

Student

Teams-

Achievement Division (STAD) lebih cocok digunakan di kelas X jurusan
MIPA atau di jurusan IPS?
1.3 Batasan Masalah
1) Penelitian ini mengguanakan metode kooperatif dengan tipe Student
Teams-Achievement Division (STAD) yang dilakukan pada siswa kelas
X jurusan MIPA dan IPS SMA Negeri 1 Jetis Bantul.
2) Materi yang digunakan adalah Gerak Harmonis Sederhana.

1.4 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui :
1) Tingkat pemahaman siswa kelas X MIPA dan IPS dalam pembelajaran
fisika menggunakan metode kooperatif tipe Student Teams-Achievement
Division (STAD) pada materi Gerak Harmonis Sederhana.
2) Penggunaan

metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-

Achievement Division (STAD) lebih cocok digunakan di kelas X MIPA
atau kelas X IPS.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

1.5 Manfaat penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai
berikut :
1) Bagi sekolah
Dengan

adanya

penelitian

ini,

diharapkan

sekolah

mampu

mengembangkan tenaga pendidik menjadi yang lebih baik, serta selalu
mengevaluasi proses pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan
mutu pelajaran di sekolah.
2) Bagi Siswa
Dengan penelitian ini diharapkan siswa semakin berminat untuk
mempelajari fisika, dan semakin menumbuhkan rasa kerja sama antara
siswa di dalam proses belajar mengajar di dlam kelas.
3) Bagi Guru
Dengan penelitian ini diharapkan guru dapat menggunakan metode
pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa di kelas, salah satunya
metode kooperatif tipe STAD.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Metode Pembelajaran Kooperatif
2.1.1

Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif
Salah satu metode pembelajaran adalah metode pembelajaran
kooperatif

(Cooperative

Learning).

Metode

pembelajaran

kooperatif ini, secara garis besar, merupakan metode pembelajaran
yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja
sama memaksimalkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan
belajar. Menurut Roger dkk (1992) Pembelajaran Kooperatif
merupakan aktifitas belajar kelompok yang diorganisir oleh suatu
prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan
informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar
yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas
pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan
pembelajaran anggota-anggota yang lain.
Parker (1994) mendefinisikan kelompok kecil kooperatif
sebagai suasana pembelajaran dimana para siswa

saling

berinteraksi dalam kelompok –kelompok kecil untuk mengerjakan
tugas akademik demi mencapai tujuan bersama.
Johnson dan Johnson (1998) menyajikan definisi ringkas
tentang

kooperasi

dan

pembelajaran

kooperatif

serta

membedakannnya dengan pembelajaran kompetitif dan individual.
Menurut Jhonson and Jhonson , pembelajaran kooperatif berarti
working together to accomplish shared goals (bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama) dalam suasana kooperatif. Setiap
anggota sama-sama berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa
dirasakan oleh semua anggota kelompok.
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Dapat disimpulkan bahwa, metode pembelajaran kooperatif
adalah metode pembelajaran dimana siswa dibentuk dalam
kelompok- kelompok kecil, siswa akan saling bekerja sama untuk
memahami suatu konsep untuk mencapai tujuan pembelajaran
dengan didampingi oleh guru. Keberhasilan di dalam kelompok
ditentukan dari usaha tiap-tiap siswa di dalam kelompok.

2.1.2

Tujuan Metode Pembelajaran Kooperatif
Metode pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tujuan.
Menurut Isjoni (2008: 116) tujuan utama pembelajaran kooperatif
ini adalah siswa memperoleh pengetahuan dari sesama temannya.
Menurut Depdiknas dalam Taniredja dan Tukiran, dkk (2011 : 60)
ada tiga tujuan dari pembelajaran koperatif, yaitu :
1) Untuk meningkatkan hasil akademik dan meningkatkan kinerja
siswa.
2) Memberi peluang kepada siswa untuk menerima sesama teman
yang memiliki berbagai perbedaan agama, suku, budaya,
kemampuan akademik dan tingkat sosial.
3) Mengembangkan ketrampilan sosial siswa, seperti aktif
bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman
untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja
dalam kelompok dan sebagainya.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari metode
pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan kemampuan
akademik siswa dengan

memberi siswa kesempatan untuk

mengembangkan ketrampilan siswa serta saling menerima sesama
teman yang memiliki perbedaan.
2.1.3

Elemen- Elemen Dasar Pembelajaran Kooperatif
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Ada beberapa elemen dasar yang membuat pembelajaran
kooperatif lebih produktif dibandingkan dengan pembelajaran
kompetitif dan individual. Elemen elemen tersebut antara lain :
1) Interdependensi positif (ketergantungan positif)
Interpendensi positif muncul ketika siswa merasa bahwa
mereka terhubung dengan semua anggota kelompoknya, bahwa
mereka tidak akan sukses melaksanakan tugas tertentu jika ada
anggota lain yang tidak berhasil mengerjakannya, bahwa mereka
harus mengoordinasikan setiap usahanya dengan usaha-usaha
kelompoknya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Usaha
setiap angota sangat diperlukan untuk mencapai suatu
keberhasilan dalam penyelesaian tugas. Oleh karena itu,
keberhasilan penyelesaian tugas tergantung pada masing-masing
anggota kelompok, maka akan munculah ketergantungan secara
positif di dalam kelompok.
2) Interaksi Promotif
Interaksi promotif dapat didefinisikan sebagai suatu
interaksi dalam kelompok dimana setiap anggota saling
mendorong dan membantu anggota lain dalam usaha mereka
untuk mencapai, menyelesaikan, dan menghasilkan sesuatu
untuk tujuan bersama.
3) Akuntabilitas individu (Tanggung Jawab Individu)
Dalam

pembelajaran

kooperatif

sangat

diperlukan

tanggung jawab dari masing-masing individu yang sesuai
dengan tugasnya, karena keberhasilan kelompok tergantung
pada setiap anggotanya.
4) Ketrampilan Interpersonal dan Kelompok Kecil
Menempatkan siswa di dalam kelompok, tidak lantas
menjamin bahwa mereka bisa melakukannya secara efektif.
Siswa harus diajari ketrampilasn sosial untuk bekerja sama
secara positif dan dimotivasi untuk menerapkan ketrampilan
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tersebut dalam kelompok-kelompok kooperatif agar terwujud
suasana yang produktif.
5) Pemrosesan kelompok
Metode

Student

Teams

Learning

ini

menekankan

pentingnya tujuan dan kesuksesan kelompok yang dapat dicapai
hanya jka semua anggota kelompok benar-benar me mpelajari
materi yang ditugaskan. Metode student teams learning ini
meliputi
pembelajaan

kooperatif,

didefinisikan

sebagai

pemrosesan

refleksi

kelompok

kelompok

dalam

dapat
:

1)

mendeskripsikan tindakan apa saja yang membantu dan tidak
terlalu membanu, dan 2) membuat keputusan tentang tindakan
apa saja yang dapat dilanjutkan atau perlu diubah. Tujuan
pemrosesan

kelompok

adalah

mengklarifikasi

dan

meningkatkan efektivitas kerja sama antar anggota unuk
mencapai tujuan kelompok.

2.1.4

Metode-Metode Pembelajaran Kooperatif
Miftahul Huda (2012 : 114) membagi pembelajaran kooperatif
dalam beberapa metode :
2.1.4.1 Metode Student Teams learning
1) Student Teams Achievement Division (STAD)
Pada metode STAD ini, siswa dibagi dalam kelompok,
dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama mempelajari
materi yang diberikan. Pada akhirnya guru kemudian
memberikan kuis kepada siswa yang harus dikerjakan secara
individual. Penjelasan mengenai metode ini akan dibahas
secara lebih lanjut.
2) Teams Games Tournaments (TGT)
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Metode TGT ini, hampir mirip dengan STAD, namun
jika pada STAD siswa diuji menggunakan kuis, pada TGT ini,
siswa diuji menggunakan permainan akademik.
3) Jigsaw II (JIG II)
Teknis pelaksanaan metode ini hampir sama dengan
metode Jigsaw I. Dalam metode ini, setiap kelompok
berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan kelompok
(group Reward). Setiap kelompok akan medapatkan poin
tambahan

jika

masing-masing

anggotanya

mampu

menunjukan peningkatan performa saat mengerjakan kuis.

2.1.4.2 Metode Supported Cooperative Learning
Metode pembelajaran supported cooperative Learning terbagi
sebagai berikut :
1) Learning Together (LC) – Circle of Learning(CL)
Dalam metode ini, siswa ditempatkan dalam kelompokkelompok kecil. Masing-masing kelompok diminta untuk
menghasilkan satu produk kelompok. Jika menemukan kesulitan,
setiap anggota diminta untuk mencari bantuan dari teman-teman
satu kelompoknya sebelum meminta bantuan kepada guru.
2) Jigsaw (JIG)
Dalam metode Jigsaw ini, siswa bekerja kelompok selama
2 kali, yakni dalam kelompok mereka sediri dan dalam “kelompok
ahli”. Setelah masing-masing anggota menjelaskan bagiannya
masing-masing kepada teman-teman satu kelompoknya, mereka
mulai besiap untuk diuji secara individu (biasanya dalam kuis).
3) Jigsaw III (JIG III)
Tidak ada perbedaan menonjol antara Jigsaw, Jigsaw II
dan Jigsaw III dalam prosedurnya masing-masing. Hanya saja
dalam Jigsaw III ini, lebih fokus penerapanya pada kelas bilingual.
Jadi berbeda dengan dua metode sebelumnya yang dapat
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diterapkan pada semua materi pelajaran, metode Jigsaw III khusus
diterapkan untuk kelas bilingual.
4) Cooperative Learning Structures (CLS)
Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990) dan
lebih dikenal sebagai Metode Struktural Pembelajaran Kooperatif
yang didalamnya berisi struktur-struktur yang dirancang untunk
memengaruhi pola interaksi siswa. Artinya, Kagan menghendaki
suatu interelasi antara struktur satu dengan struktur yang lain jika
pembelajaran kooperatif ingin diterapkan di ruang kelas.
5) Group Investigation (GI)
Dalam metode ini, siswa diberikan kontrol dan pilihan
penuh untuk merencanakan apa yang ingin dipelajari dan
diinvestigasi. Masing-masing kelompok akan diberi tugas atau
proyek yang berbeda. Dalam kelompok akan dibahas penyelesaian
proyek tersebut hingga penyampaian akhirnya nanti.
6) Complex Instruction (CI)
Dikembangkan oleh Elisabeth Cohen dan rekan-rekannya
di Stanford University. Fokus utama metode ini adalah
membangun kepercayaan pada semua kemampuan yang dimiliki
siswa. Siswa ditempatkan dalam kelopok kooperatif dengan
kemampuan yang beragam, dan setiap kemampuan anggota
kelompok harus dimaksimalkan.
7) Team Accelerated Instruction (TAI)
Dalam Metode TAI, siswa dikelompokan berdasarkan
kemampuannnya yang beragam. Masing-masing kelompok terdiri
dari 4 siswa dan ditugaskan untuk menyelesaikan materi pelajaran
atau tugas tertentu yang dikerjakan secara bersama-sama. Poin
dalam tugas dibagikan secara berurutan kepada setiap anggota.
Semua anggota harus saling mengecek jawaban teman anggota
kelompoknya

dan

salng memberi

bantuan

jika

memang
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dibutuhkan. Setelah itu siwa akan diberi tes individu, tanpa
bantuan dari anggota lain.
8) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
Metode ini dirancang untuk mengakomodasi level
kemampuan siswa yang beragam, baik melalui pengelompokan
heterogen, maupun pengelompokan homogen. Dalam CIRC,
siswa dibentuk dlam kelompok kecil, kemudian mengikuti
serangkaian intruksi guru tentang ketrampilan membaca dan
menulis, kemudian praktik, lalu pra penilaian, dan kuis. Setiap
kelompok tidak bisa mengikuti kuis hingga anggota-anggotanya
menyatakan bahwa mereka benar-benar siap.
9) Structured Dyadic Methods (SDM)
Pada metode ini, pengelompokan siswa dibagi menjadi
dua orang saja dalam satu kelompok. Dalam metode ini, satu
siswa bertindak sebagai guru, dan yang lain sebagai siswa.
Biasanya siswa diminta untuk mempelajari prosedur-prosedur
tertentu atau meringkas informasi penting dari sebuah buku.

2.1.4.3

Metode Metode Informal

Metode-metode informal terbagi dalam beberapa metode yaitu :
1) Spontaneous Group Discussion (SGD)
Pada metode ini, diskusi kelompok tidak direncanakan
sebelumnya, tetapi dilaksanakan secara spontan. Walaupun
diskusi

dilakukan

memperhatikan

lima

secara

spontan,

elemen

guru

pembelajaran

tetap

harus

kooperatif

:

interpendensi positif, akuntabilitas individu, interaksi pro motif,
ketrampilan sosial, dan pemrosesan kelompok.
2) Numbered Heads Together (NHT)
Pada dasarnya NHT merupakan bagian dari diskusi
kelompok. Pertama-tama guru meminta siswa untuk duduk
berkelompok-kelompok. Masing-masing siswa sudah memiliki
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nomor baca masing-msng. Setelah selesai guru memangil nomor
siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru tidak
memberithu nomor berapa yang akan dipanggil selanjutnya,
sehingga siswa dapat selalu siap.
3) Team Product (TP)
Dalam metode ini, setiap kelompok diminta untuk membuat
kreasi atau menciptakan sesuatu, seperti esai, menggambar mural,
mengerjakan tugas, menganalisis puisi dll. Semua yang dilakukan
kelompok haruslah berbentuk produk, baik itu abstrak maupun
konkret.
4) Cooperative Review (CR)
Dalam maetode ini, siswa ditempatkan dalam kelompokkelompok kecil untuk saling mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang mencerminkan poin-poin utama dari materi pelajaran.
5) Think-Pair-Share (TPS)
Metode ini sangat sederhana. Setiap siswa diminta untuk
berpasangan, kemudian guru memberikan pertanyaan atau
masalah. Siswa kemudian diminta untuk berpikir sendiri-sendiri
dulu, setelah itu baru berdiskusi dengan pasangannya dan mecari
kesimpulan dari diskusi tersebut. Selanjutnya siswa membagikan
apa yang sudah dibahas dalam kelompok pasangan kepada siswasiswa lain di dalam ruang kelas.
6) Discussion Group (DG) – Group Project (GP)
Metode ini, merupakan metode yang paling sering
digunakan oleh guru di dalam kelas. Kelompok diskusi dan
proyek kelompok ini dirancang untuk mengerjakan tugas
pembelajaran atau proyek-proyek tertentu. Untuk tugas seperti ini,
guru harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok
mendapat tugas mengerjakan masing-masing bagian dari tugas
tersebut. Tidak boleh hanya ada satu orang yang bekerja sendiri,
semua anggota harus ikut ambil bagian.
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Dalam Penelitian ini, tipe yang digunakan adalah tipe STAD (Student
Teams Achievement Division). penjelasan mengenai tipe STAD akan
dijelaskan lebih rinci pada sub-bab berikutnya.

2.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division
(STAD)
Metode Student Teams Achievement Division (STAD) dapat dartikan
dalam bahasa Indonesia yaitu pembagian pencapaian tim siswa. Menurut
Slavin ( 2011: 8), dalam STAD para siswa dibagi dalam tim belajar yang
terdiri atas 4-5 orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin
dan latar belakangnya. Guru menyampaikan pelajaran lalu siswa bekerja
dalam timnya untuk memastikan bahwa semua anggota telah memahami
pelajaran yang diberikan. Kemudian seluruh siswa akan diberi kuis dan
dilarang untuk saling membantu satu sama lain. Skor tiap siswa akan
dibandingkan dengan rata-rata pencapaian mereka sebelumnya dan kepada
masing-masing tim akan diberikan poin berdasarkan tingkat kemajuan yang
diraih siswa, tim yang berhasil memenuhi kriteria tertentu akan diberi
penghargaan.
Gagasan utama STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat
saling mendukung satu sama lain untuk menguasai pembelajaran yang
diajarkan guru. Jika siswa ingin mendapat penghargaan maka mereka harus
membantu teman satu timnya untuk mempelajari materinya. Siswa bisa
saling berdiskusi, sama-sama mengerjakan soal, berusaha bekerja sama agar
seluruh anggota dalam tim dapat memahami pembelajaran. Walaupun
sebelumnya siswa dapat bekerja sama, namun pada tes siswa tidak boleh
saling membantu satu sama lain. Satu-satunya jalan supaya siswa bisa
mengerjakan tes dengan baik adalah saling bekeja sama untuk memahami
pelajaran sebelum tes berlangsung, dan saling membuat seluruh anggota tim
paham dengan pembelajaran yang berlangsung.
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2.2.1

Komponen utama STAD
Menurut Robert Slavin, ada 5 komponen utama dalam STAD
1) Presentasi kelas
Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam
presentasi di dalam kelas. Pemberian materi bisa sama seperti
yang sering dilakukan guru sebelumnya di dalam kelas.
2) TIM
Tim terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili seluruh
bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin,
ras dan etnisitas. Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan
bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan yang lebih
khususnya adalah untuk mempersiapkan anggota tim agar bisa
mengerjakan kuis dengan baik. Tim adalah fitur yang paling
penting dalam STAD. Pemilihan dapat dilakukan dengan
mengumpulkan data siswa, kemudian membaginya berdasarkan
kriteria yang diinginkan.
3) Kuis
Setelah satu atau 2 periode guru memberikan materi
kepada siswa, dan juga praktik dalam Tim, maka para siswa
akan mengerjakan kuis individual. Siswa tidak diperblehkan
untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. Tiap siswa
bertanggung jawab secara individual untuk memahami
materinya.
4) Skor kemajuan individual
Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk
memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat
dicapai apabila siswa bekerja lebih giat dan memberikan
kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Tiap siswa dapat
memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada timnya
dalam system skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat
melakukannnya tanpa memberikan usaha terbaiknya.
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5) Pengakuan Tim
Tim akan mendapatkan penghargaan apabila skor rata-rata
tim mencapai kriteria tertentu.

2.2.2

Langkah-langkah pembelajaran metode STAD
Dalam prosesnya, metode pembelajaran tipe STAD memiliki
beberapa langkah-langkah, Robert Slavin (2010 : 147) membagi
langkah-langkah tersebut yaitu :
1) Persiapan
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah persiapan.
Persiapan yang dilakukan berupa persiapan materi. Materi yang
disiapkan bisa dambil dari buku atau guru bisa membuat sendiri
materi tersebut. Persiapan kedua yang perlu dilakukan adalah
pembagian siswa dalam tim. Tim yang dibuat harus mewakili
seluruh bagian di dalam kelas. Dalam pembagian tim ini,
usahakan dalam satu kelompok terdiri atas level yang kinerjanya
berkisar dari yang tinggi sedang dan rendah. Yang ketiga adalah
menentukan skor awal

tim dan yang keempat adalah

membangun tim.

2) Pengajaran
Tiap pelajaran dalam STAD dimulai dengan presentasi
pelajaran tersebut di dalam kelas. Dalam pelajaran, ada beberapa
hal yang perlu ditekankan, yaitu :
(1) Pembukaan
Sampaikan pada siswa apa yang akan dipelajari dan
mengapa hal itu penting. Tumbuhkan rasa ingin tahu dengan
menyampaikan masalah dalam kehidupan nyata, dan saranasarana lainnya.
(2) Pengembangan
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Tetaplah selalu pada hal-hal yang ingin dipelajari dari siswa
serta fokuskan pada pemaknaan bukan penghapalan.
Kemudian nilailah siswa sesering mungkin dengan memberi
banyak pertanyaan. Demonstrasikanlah secara aktif konsepkonsep dengan menggunakan alat bantu visual, cara-cara
cerdik, dan contoh yang banyak. Jelaskan mengapa sebuah
jawaban salah atau benar kecuali juka memang sudah sangat
jelas.
(3) Pedoman pelaksanaan
Buatlah agar para siswa mengerjakan tiap persoalan atau
contoh, atau mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan
yang anda berikan. Kemudian panggil siswa secara acak, ini
akan membuat siswa menjadi selalu mempersiapkan diri.
3) Belajar Tim
Dalam pembelajaran tim, tugas para anggota tim adalah
menguasai materi yang akan guru sampaikan dan membantu
teman sekelompoknya untuk memahami materi tersebut. Dalam
proses STAD, guru harus menjelaskan kepada siswa apa artinya
bekerja dalam tim, seperti harus memastikan bahwa tak akan
berhenti belajar sampai semua teman dalam satu tim menguasai
pelajaran tersebut, serta siswa harus meminta bantuan dari
ketiga temannya dulu, sebelum bertanya pada guru. Ada satu
hal lagi yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran ini, guru
harus berkeliling kelas, memuji tim yang bekerja baik, duduk
dengan tiap tim untuk mendengarkan anggota tim bekerja, dan
sebagainya. Setelah itu akan dilakukan kuis. Disini guru
memastikan siswa mengerjakan kisnya sendri-sendiri.

4) Rekognisi Tim
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Gagasan utama dari rekognisi tim adalah menghitung skor kemajuan
individual dan skor tim dan memberikan sertifikat atau bentuk
penghargaan tim lainnya.
(1) Menghitung Skor Individual dan Tim
Sesegera mungkin setelah melakukan tiap kuis, hitunglah skor
kemajuan individual dan skor tim, dan berilah penghargaan
kepada

tim

dengan

skor

tertinggi.

Jika

memungkinkan

umumkanlah skor pada periode pertama setelah mengerjakan kuis.
Ini akan meningkatkan motivasi siswa, dan melakukan yang
terbaik.
(2) Merekognisi Prestasi Tim
Pemberian rekognisi atau penghargaan kepada tim yang memiliki
skor paling tinggi sangat perlu dilakukan. Guru bisa memberikan
berupa sertifikat, memotret tim dengan skor tinggi, memberi pin
khusus, dan lain lain. Yang terpenting dalam hal ini adalah guru
bisa membahagiakan siswa atas prestasi yang dibuat siswa
daripada sekedar memberi hadiah besar.
(3) Mengubah Tim
Setelah 4 atau 5 minggu melakukan STAD, tempatkanlah siswa
dalam tim yang baru. Ini memberikan kesempatan baru kepada
siswa yang mempunyai skor tim rendah, biarkan siswa bekerja
dengan teman sekelasnya yang lain, jaga agar programnya tetap
segar.
(4) Memberi Penilaian
Kartu penilaian, harus berdasarkan pada skor kuis aktual para
siswa, bukan pada poin kemajuan atau skor tim mereka. Karena
para orang tua akan melihat nilai kelompok itu, sebagai suatu hal
yang kurang adil, khususnya jika skor tim menurunkan nilai
siswa berprestasi tinggi.

2.3 Materi Getaran Harmonis
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Menurut Tipler (1991 : 426) jika ada benda yang disimpangkan sedikit
dari keseimbangan maka benda tersebut akan berosilasi atau bergetar
disekitar posisi keseimbangan disebut gerak harmonis sederhana. Contoh
yang paling umum adalah massa pada pegas dan bandul sederhana.
2.3.1 Gerak Harmonis Sederhana
Sebuah benda dihubungkan dengan ujung pegas bebas yang
mendatar di atas suatu bidang datar licin (gesekan diabaikan).
Sebelumnya telah diketahui bahwa ketika pegas diberi simpangan x
(ditarik/ditekan sejauh x) maka pegas akan memberikan gaya sebesar F
= kx.
Benda berada pada posisi kesetimbangan adalah ketika benda
belum ditekan atau ditarik. Pada posisi keseimbangan, simpangan x =
0, sehingga gaya pegas F = kx = 0.

Gambar 2.1.

Gerak Harmonik Sederhana pada

Pegas
Pada gambar 2.1, benda ditarik sejauh X ke kanan sehingga
simpangan adalah x = +x, dan otomatis gaya pegas F = -kx. Gaya pegas F
= -kx arah ke kiri, sehingga cenderung menggerakkan benda m ke kiri, jika
benda m dibebaskan (tidak ditahan). Benda m bergerak ke kiri melalui
posisi keseimbangannya. Pada posisi x = 0, dan otomatis F = - kx = 0.
Tampak bahwa pada posisi keseimbangan tidak bekerja gaya pegas (sebab
F = 0). Akan tetapi, pada posisi x = 0 benda m telah memiliki kecepatan
dalam arah ke kiri sehingga benda m terus bergerak ke kiri. Begitu
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simpangan x negatif (ke kiri) pada benda m akan bekerja gaya pegas F = kx dalam arah ke kanan. Gaya pegas yang berlawanan arah dengan
simpangan ini memperlambat gerak benda hingga akhirnya berhenti sesaat
di titik terjauh kiri dimana x = -x dan otomatis gaya pegas F = -kx = kx
yang positif (arah ke kanan) akan menggerakkan benda ke kanan untuk
kembali melalui titik keseimbangannya. Demikian seterusnya, benda
bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Gerak seperti ini
disebut gerak harmonik sederhana (GHS).
1) Gaya Pemulih
Gerak bolak-balik benda m disebabkan pada benda m bekerja gaya
pegas F = - kx. Gaya pegas ini selalu sebanding dengan simpangan x
dan juga selalu berlawanan arah dengan arah simpangan x. Gaya yang
besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah
dengan arah simpangan (posisi) disebut sebagai gaya pemulih. Gaya
pemulih, selalu menyebabkan benda bergerak bolak-balik di sekitar
titik keseimbangan (gerak harmonik sederhana). Pahami juga bahwa
gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah posisi (arah gerak) benda.
Gaya pemulih pada pegas: F = - kx (k = konstanta pegas dalam
N/m). Gaya pemulih pada ayunan bandul F = m g sin θ.

2) Persamaan Gerak Harmonik Sederhana
Perhatikan kembali gambar 1. Ketika pegas teregang ke kanan
sejauh x atau tertekan ke kiri sejauh x, satu-satunya gaya yang bekerja
pada benda m adalah F = - kx. Sedangkan menurut hukum II Newton,
F = ma. Dengan demikian,
F = - kx
ma = - kx
ma + kx = 0

(2.1)

Dengan x sebagai posisi, diketahui bahwa percepatan a adalah
turunan kedua dari x, sehingga persamaan (1) dapat dituliskan
sebagai
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Persamaan 2 adalah persamaan diferensial orde kedua homogen.
Secara matematis, persamaan seperti ini memiliki penyelesaian
yang berbentuk fungsi sinusoidal, yaitu
( )

(

)

( )

(

)

(2.2)

Keterangan:
A = Amplitudo atau simpangan maksimum (m)
(

)
(

(
Telah
(

)

)

(

dipilih

persamaan

)

( )

)

simpangan
(

( )

sebagai

). Hal terpenting yang

perlu dilakukan adalah langsung menentukan sudut fase awal yang
diperoleh dari kondisi awal. Misalkan kita memilih persamaan
simpangan sebagai
( )

Persamaan simpangan
Maka
( [ ]

sudut

diperoleh

dari

(
kondisi

)
awal

(

)

) atau

Persamaan kondisi awal

(

)

Misalnya benda m mulai bergerak dari titik keseimbangan (berarti
x = 0), maka sudut

diperoleh dari persamaan kondisi awal,
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( )
(

(

)
(

)

)

Karena x (t = 0) adalah x = 0, maka 0 = A sin

, sehingga

= 0,

dan persamaan simpangan menjadi
( )

(

)

( )

(2.3)

Bagaiman jika benda m mulai bergerak dari titik terjauh
sebelah kanan, berarti x = +A, maka sudut

diperoleh dari

persamaan kondisi awal
( )
(

(

)
(

)

)

Karena x (t = 0) adalah x = +A, maka
A = A sin
Sin

= 1 sin

/2. Sehingga

dan persamaan simpangan

menjadi
( )

(

)

(2.4)

3) Periode Gerak Harmonik Sederhana
Mari kita tentukan periode gerak harmonik sederhana dari benda m
pada ujung pegas digantung secara vertikal pada gambar 2.2
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Gambar 2.2 Gerak harmonik sederhana benda pada
ujung pegas vertikal.
Periode ini juga berlaku untuk benda m pada ujung pegas vertikal
seperti gambar 2. Dapatkah anda menjelaskannya?
Seperti telah diketahui bahwa penyelesaian dari persamaan 2
adalah
( )

(

) maka

[

(

)]

[

(
[

Karena x =

(

(

)]

)]

) maka

Percepatan harmonik

(2.5)

Subsitusikan

ke dalam persamaan 1, ma + kx = 0,

memberikan
(

)
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√

(2.6)

Selanjutnya, periode gerak harmonik sederhana benda pada
ujung pegas mendatar atau tegak yang bergetar dapat turun dari
, yaitu

√

Periode

√

(2.7)

Dengan
T = periode gerak harmonik sederhana (s)
m = massa benda (Kg)
k = konstanta pegas (N/m)


Frekuensi dan periode pada bandul

√

(2.8)

Selanjutnya, periode gerak harmonik sederhana benda pada
ujung pegas mendatar atau tegak yang bergetar dapat turun dari
, yaitu

√

Periode pada bandul
2.3.2

Hukum Hooke untuk susunan pegas

√

(2.9)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

Hukum Hooke menyatakan “Jika gaya tarik yang bekerja pada
pegas tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan
panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada
pegas”. Semakin besar gaya tarik yang bekerja pada pegas,
semakin besar pertambahan panjang pegas. Pada setiap pegas akan
berlaku persamaan berikut.
F=kx

(2.10)

Dengan
F = gaya yang bekerja pada pegas
k = konstanta gaya pegas

(N)

(N/m)

∆x = pertambahan panjang pegas

(m)
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Menurut Suparno (2014: 199) penelitian kuantitatif adalah desain
penelitian yang menggunakan data berupa skor atau angka dan
menggunakan statistik untuk analisis. Dalam penelitian ini, data yang
diperoleh berupa skor atau angka, yang kemudian diolah menggunakan
statistik. Skor ini, diperoleh dari hasil pretest dan posttest siswa kelas X
jurusan MIPA dan IPS.

3.2 Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Design
static group Pretest-Posttest. Kedua kelas diberi pretest untuk mengetahui
kemampuan awal siswa, kemudian kedua kelas diberi treatment yang sama.
Setelah itu dilakukan pemberian posttest. Skemanya sebagai berikut.

Keterangan :
O1 = Pretest kelas X MIPA 5
X1 = Pembelajaran dengan metode STAD pada kelas X MIPA 5
O2 = Posttest kelas X MIPA 5
O1 = Pretest kelas X IPS 1
X2 = Pembelajaran dengan metode STAD pada kelas X IPS 2
O2 = Posttest kelas X IPS 1
27
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini, dilakukan di SMA Negeri 1 Jetis, Bantul. Waktu
peneliitian dilakukan pada bulan April – Mei 2019.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian
Dalam Penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa SMA Negeri 1
Jetis, Bantul. Sampel yang digunakan adalah 31 siswa kelas X MIPA 5 dan
31 siswa kelas X IPS 1.

3.5 Treatmen Penelitian
Dalam Penelitian ini, ada dua kelompok yang diteliti, yaitu kelompok
siswa jurusan MIPA dan kelompok siswa jurusan IPS. Kedua kelompok
siswa diberikan metode yang sama yaitu metode pembelajaran kooperatif
tipe STAD. Pada awal pembelajaran siswa diberikan tes awal (Pretest) pada
kedua kelompok

untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai

gerak harmonis sederhana.
Setelah test awal, dilanjutkan dengan pembelajaran dan penerapan
metode STAD. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok. Guru kemudian
memberikan materi kepada siswa. Setelah pemberian materi guru
kemudian memberikan latihan soal, menekankan pada siswa untuk
mengerjakan soal tersebut di dalam kelompok, dan berusaha agar semua
anggota kelompok memahami pembelajaran. Setelah itu dilakukan kuis.
Kuis ini dikerjakan secara individu. Pertemuan selanjutnya, guru
memberikan hasil

kuis

dan menentukan kelompok terbaik

dan

memberikan reward kepada kelompok yang memiliki nilai terbaik. Setelah
itu pembelajaran dilanjutkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
Dan pada akhir pertemuan kedua ini, siswa diberikan tes akhir (Posttest)
untuk melihat peningkatan pemahaman siswa.

3.6 Instrumen Penelitian
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Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa test
(pretest dan posttest). Instrumen dibuat berdasarkan, materi yang akan
dipelajari, yaitu materi tentang gerak harmonik
3.6.1 Soal pretest
Soal pretest ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal
siswa. Kisi kisi soal dan jawaban soal dapat dilihat pada Tabel 3.1
berikut ini

Tabel 3.1 Kisi-kisi soal Pretest Materi Getaran
Dimensi
Kognitif
Mengingat

Memahami

Indikator Pencapaian
Pemahaman Konsep
 Menjelaskan
pengertian
Getaran
secara umum.
 Menjelaskan
pengertian frekuensi
dan
periode
dan
hubungannya dengan
getaran.

 Menentukan
besar
gaya pemulih serta
frekuensi dan periode
pada
bandul
dan
pegas.

Soal

Jawaban

1. Menurut anda, apa
yang
dimaksud
dengan getaran?

 Getaran adalah gerak bolakbalik sebuah benda terhadap
suatu titik kesetimbangan
dalam selang waktu yang
periodik
 - Periode getaran (T) adalah
selang waktu yang diperlukan
benda untuk melakukan satu
getaran penuh.
- Frekuensi getaran ( f ) adalah
banyaknya
getaran dalam
waktu 1 detik.

2. Apa
yang
dimaksud dengan
frekuensi
dan
periode
pada
getaran ?

3. Sebuah
bandul
memiliki panjang
tali 0,1 meter,
hitunglah periode
getaran
pada
benda ini, jika
benda
ini
digetarkan ?

4. Sebuah
benda
bermassa 3 kg
digantungkan pada
sebuah
pegas
kemudian
mengalami

3. dik : l = 0.1 m
Dit : T = ?
Penyelesaian :
T=

√

T = 2 (3,14) √
T = 6,28 √
T = 6,28 ×
T = 0,628 s

4.

Dik : m = 3 kg
∆x = 15cm = 0,15m
Ditanya : T dan f = ?
-mencari nilai konstanta
pegas (k) menggunakan
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Dimensi
Kognitif

Indikator Pencapaian
Pemahaman Konsep

Soal

Jawaban

perubahan panjang
sebesar
15cm,
berapakah periode
dan
frekuensi
getaran
yang
dialami
oleh
pegas ?

rumus hukum hooke
F = k ∆x
m×g = k ∆x
k =

-

T=

Menentukan
nilai
periode dengan rumus

√

T = 2 × 3,14 √
T = 6,28 √
=0,12 s

= 6,28 ×

F=

Mengaplikas
ikan

 Penerapan
getaran
dalam
kehidupan
sehari -hari

5.

Sebutkan dan
Jelaskan
apa
saja penerapan
getaran
pada
kehidupan
sehari-hari?
(minimal 3)

5.

– pegas pada mobil dan
motor, bergetar ketika mobil
dan motor melewati polisi
tidur
- Ayunan pada taman
kanak-kanak
- Dawai pada alat musik

Dan hal-hal lainnya yang sesai
dengan konsep getaran.

3.6.2

Soal Posttest
Soal posttest ini bertujuan untuk mengetahui
siswa kelas X jurusan

pemahaman

MIPA dan IPS tentang materi gerak

harmonik setelah diberikan metode STAD. Kisis-kisi soal dapat di
dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :
Tabel 3.2 Kisi-kisi Posttest materi getaran
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Dimensi
Kognitif

Indikator
Pencapaian
Pemahaman
Konsep

Mengetahui  Mengetahui rumus
periode getaran .

Memahami

Soal

Jawaban

1. Dua buah pegas , A 1. Dik : ka = c
kb = 2c
dan B Berturut-turut
ma = m
mempunyai tetapan
mb = 2m
pegas c dan 2c.
kemudian
masingmasing diberi beban m
T1 : T2
dan
2m. Apabila
:
√
√
pegas
digetarkan
perbandingan antara
:
periode A dan B
1:1
adalah ?

2. Sebuah pegas yang 2. Dik:x0=15cm=0,15m
 Menentukan
digantungkan vertikal
besar
gaya
F1 = 4,8 N
dengan
gaya
4,8
N
dan
pemulih
serta
X1 = 27 cm= 0,27m
terjadi
perubahan
frekuensi
dan
F2 = 5 N
panjang sebesar 0,12 m.
periode
pada
Ditanya : X2 = ?
Berapa
perubahan
bandul
dan
Jawab :
panjang pegas jika pegas
pegas.
menentukan
nilai
direnggangkan dengan
 Menentukan
konstanta pegas
gaya sebesar 5 N ?
besar
nilai
∆x = x1-x0 = 0,27-0,15
energi mekanik
= 0,12 m
pegas.
F1 = k ∆x1

k=

=

-masukan konstana pegas
ke persamaan dengan F2
F2 = k ∆x2
∆x2
m
Maka panjang akhir
sistem = x0 + x2
= 0,15 + 0,125
= 0,275 m
= 27,5 cm
3. Sebuah
beban
bermassa
0,1
kg
diikatkan pada sebuah 3. dik : m = 0.1 kg
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Dimensi
Kognitif

Indikator
Pencapaian
Pemahaman
Konsep

Soal

pegas yang memiliki
konstanta gaya 40
N/m . Sistem pegas
ini bergetar secara
harmonis dalam arah
horizontal
di
permukaan
sebuah
meja
yang
licin.
Hitunglah periode dan
frekuesi sistem ini ?

Jawaban

k = 40 N/m
Dit : T dan f = ?
Penyelesaian :
√

T=

T = 2 (3,14) √
T = 6,28 √
T = 6,28 ×
T = 6,28 × 0,05
T = 0,314 s
f=

4. a)
tentukanlah
panjang tali bandul
sederhana
yang
periodenya tepat 2
detik di permukaan
bumi (g= 10 m/s2) ?
b)berapakah periode
bandul tersebut jika
dibawa ke bulan yang
percepatan
gravitasinya
sama
2
dengan 1,62 m/s ?

4. a. Dik : T = 2s
Ditanya : l = ?
T=

√

2=

√

22 = (

√ )2

4=4
l=
l=

=

=

l = 0,98 m
b. Dik : g bulan = 1,62
m/s
Ditanya : T = ?
T=

√

T = 2 × 3,14 √
T = 6,28 √
T = 6,28 × 0,78
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Dimensi
Kognitif

Indikator
Pencapaian
Pemahaman
Konsep

Soal

Jawaban

T = 4,9 s
5. Sebuah benda yang
diikatkan pada ujung
sebuah pegas bergetar
harmonis
sederhana
dengan amplitudo 6
× 10-2, periode 0,6
detik,
dan
energi
mekanik
0,1
J.
Tentukanlah konstanta
gaya pegasnya ?

5. Dik : A = 6 × 10-2 m

T = 0,6 s
EM = 0,1 J
Ditanya : k dan m ?
Jawab :
EM =
(

0,1 =

)

0,2 = k × 36 ×
k=
m=?
T=

√

T2 = (

)

0,36 × 55,6 = 4 (3,14)2 m
m=

(

)

m = 0,5 kg

3.7 Validitas Instrumen
Validitas

mengukur atau menentukan apakah suatu tes sungguh

mengukur apa yang mau diukur, yaitu apakah sesuai dengan tutjuan (valid
untuk). Validitas menunjuk pada kesesuaian, kepenuh-artian, bergunanya
kesimpulan yang dibuat peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan.
Suatu tes disebut valid bila memang mengukur yang mau diukur. Dalam
penelitian ini, validitas instrumen diakukan oleh Drs. Domi Severinus,
M.Si.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

3.8 Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dari pretest dan post test kemudian dianalisis
secara kuantitatif.
3.8.1

Teknik penskoran
Tabel 3.3 Teknik penskoran pada Pretest

No

1

Soal

Jawaban

Keterangan Skor

Skor

Skor
total

10

10

Sebuah bandul dik : l = 0.1 m
memiliki
Dit : T = ?
panjang
tali Penyelesaian :
0,1
meter,
T=
√
hitunglah
periode
T = 2 (3,14) √
getaran pada
benda ini, jika T = 6,28 √
benda
ini T = 6,28 ×
digetarkan ?
T = 0,628 s

Siswa menjawab sesuai
atau mendekati dengan
pengertian getaran
Siswa menjawab,
mendekati jawaban
benar
Siswa tidak menjawab
Siswa menjawab sesuai
dengan pengertian
sebenarnya
Siswa menjawab
mendekati pengertian
sebenarnya
Siswa menjawab, tidak
sesuai dengan
pengertian getaran
Siswa tidak menjawab
Menjawab dengan
lengkap dan benar
Menjawab dengan cara
yang benar tetapi
perhitungan salah
Menjawab sampai
dengan rumus yang
benar
Menjawab tetapi salah
Tidak mengerjakan
sama sekali

Sebuah benda
bermassa 3 kg
digantungkan
pada sebuah
pegas kemudian
mengalami

Menjawab dengan
lengkap dan benar
Menjawab dengan cara
yang benar tetapi
perhitungan salah
Menjawab sampai

Menurut anda,  Getaran adalah gerak
bolak-balik
sebuah
apa
yang
benda
terhadap
suatu
dimaksud
titik
kesetimbangan
dengan
dalam selang waktu
getaran?
yang periodik

2

3

4

Apa yang
dimaksud
dengan
frekuensi dan
periode pada
getaran ?

 Periode getaran (T)
adalah selang waktu
yang diperlukan benda
untuk melakukan satu
getaran penuh.
 Frekuensi getaran ( f )
adalah
banyaknya
getaran dalam waktu 1
detik.

Dik : m = 3 kg
∆x = 15cm = 0,15m
Ditanya : T dan f = ?
-mencari nilai konstanta
pegas (k) menggunakan
rumus hukum hooke

2-9

0
15

15

5-14

2

0
30

30

8-29

7

5
0

30

8-29
7

30
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No

Soal

Jawaban

perubahan
panjang sebesar
15cm,
berapakah
periode dan
frekuensi
getaran
yangdialami
oleh pegas ?

Keterangan Skor

F = k ∆x
m×g = k ∆x

dengan rumus yang
benar
Menjawab tetapi salah
Tidak mengerjakan
sama sekali

k =

Skor

Skor
total

5
0

Menentukan nilai periode
dengan rumus

T=

√

T = 2 × 3,14 √
T = 6,28 √
× =0,12 s

= 6,28

F=
5

Sebutkan dan
Jelaskan apa
saja penerapan
getaran pada
kehidupan
sehari-hari?
(minimal 3)

- pegas pada mobil dan
motor, bergetar ketika
mobil
dan
motor
melewati polisi tidur
- Ayunan pada taman
kanak-kanak
- Dawai pada alat musik
Dan hal-hal lainnya yang
sesai dengan konsep
getaran.

Siswa menyebutkan 3
jenis serta
menjelaskannya
Siswa menjawab
siswa tidak menulis
sama sekali

15
15
1-14

0

Tabel 3.4 Teknik penskoran pada posttest
No

Soal

Jawaban

1

Dua buah pegas Dik : ka = c
kb = 2c
, A dan B
m
a= m
Berturut-turut
mb = 2m
mempunyai
T1 : T2
tetapan pegas c
dan
2c.
:
√
√
kemudian
masing-masing
:
diberi beban m
1:1
dan 2m. Apabila
pegas digetarkan

Keterangan Skor

Menjawab dengan
lengkap dan benar
Menjawab dengan
beberapa kesalahan
Menjawab dengan
cara yang benar tetapi
perhitungan salah
Menjawab sampai
dengan rumus yang
benar
Menjawab tetapi salah
Tidak mengerjakan

Skor

Skor
total

20
18
8-12

7
5
0

30
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sama sekali

perbandingan
antara periode A
dan B adalah ?
2

Sebuah pegas
yang
digantungkan
vertikal
panjangnya 15
cm. jika
direnggangkan
dengan gaya 4,8
N panjang pegas
menjadi 27 cm.
Berapa panjang
pegas jika
direnggangkan
dengan gaya
sebesar 5 N ?

Dik:x0=15cm=0,15m
F1 = 4,8 N
X1=27cm= 0,27m
F2 = 5 N
Ditanya : X2 = ?
Jawab :
- menentukan
konstanta pegas

nilai

∆x = x1-x0 = 0,27-0,15
= 0,12 m
F1 = k ∆x1
k

=

-masukan
pegas ke
dengan F2
F2 = k ∆x2

Menjawab dengan
lengkap dan benar
Menjawab dengan
cara yang benar tetapi
perhitungan salah
Menjawab sampai
dengan rumus yang
benar
Menjawab tetapi salah
Tidak mengerjakan
sama sekali

20
8-18

7
5

=

20

konstana
persamaan
0

∆x2

3

m
Maka panjang akhir
sistem = x0 + x2
= 0,15 + 0,125
= 0,275 m
= 27,5 cm
dik : m = 0.1 kg
k = 40 N/m
Dit : T dan f = ?
Penyelesaian :

Sebuah bebean
bermassa 0,1 kg
diikatkan pada
sebuah
pegas
yang memiliki
T=
√
konstanta gaya
40 N/m . Sistem
T = 2 (3,14) √
pegas
ini
bergetar secara
T = 6,28 √
harmonis dalam
arah horizontal T = 6,28 ×
di
permukaan T = 6,28 × 0,05
sebuah
meja T = 0,314 s
yang
licin.
f=
Hitunglah
periode
dan

Menjawab dengan
lengkap dan benar
Menjawab dengan
cara yang benar tetapi
perhitungan salah
Menjawab sampai
dengan rumus yang
benar
Menjawab tetapi salah
Tidak mengerjakan
sama sekali

20
8-18

7
5

0

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

frekuesi
ini ?

4

sistem

a. Tentukanlah
panjang
tali
bandul
sederhana yang
periodenya
tepat 2 detik di
permukaan
bumi (g= 10
m/s2) ?
b. Berapakah
periode bandul
tersebut
jika
dibawa ke bulan
yang percepatan
gravitasinya
sama
dengan
1,62 m/s2 ?

Menjawab dengan
lengkap dan benar

a. Dik : T = 2s
Ditanya : l = ?

20

T=

√

2=

√

Menjawab dengan
cara yang benar tetapi
perhitungan salah
2

Menjawab sampai
dengan rumus yang
benar

4=4
l=
l=

8-18

√ )

2 = (
2

=

7
20

=

l = 0,98 m
b. Dik : g bulan = 1,62
m/s
Ditanya : T = ?

5

Tidak mengerjakan
sama sekali

√

T=

Menjawab tetapi salah

T = 2 × 3,14 √
0

T = 6,28 √
T = 6,28 × 0,78
T = 4,9 s
5

Sebuah massa m
yang diikatkan
pada ujung sebuah
pegas bergetar
harmonis
sederhana dengan
amplitude 6,00 ×
10-2, periode 0,6
detik, dan energi
mekanik 0,1 J.
Tentukanlah
konstanta gaya
pegas dan Massa

Dik : A = 6 × 10-2 m
T = 0,6 s
EM = 0,1 J
Ditanya : k dan m ?
Jawab :

20

EM =
0,1 =

(

Menjawab dengan
lengkap dan benar

)

Menjawab dengan
cara yang benar tetapi
perhitungan salah

8-18

0,2 = k × 36 ×
k=
m=?

Menjawab sampai
dengan rumus yang
benar

7

20
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m dari benda ?

T=

√

T2 = (

)

Menjawab tetapi salah
5

0,36 × 55,6 = 4 (3,14)2
m
m=

(

Tidak mengerjakan
sama sekali
0

)

m = 0,5 kg

3.8.2

Pengklasifikasian
Dari skor kemudian dibuat klasifikasi untuk menentukan tingkat

pemahaman siswa.
Tabel 3.5 Klasifikasi skor
Skor

Klasifikasi

80-100

Sangat tinggi

60-79

Tinggi

40-59

Cukup

20-39

Rendah

0-19

Sangat rendah

Skor maksimal = 100
Skor Minimal = 0

3.8.3

Uji Statistik
Nilai yang dihasilkan dari pretest dan posttest kemudian
dianalisis menggunakan uji T-dependen dan uji T-independen. Uji
T-dependen ini digunakan untuk mengukur kelompok yang
dependen atau satu kelompok yang dites dua kali, yaitu pada
pretest dan posttest (Suparno 2011 : 87). Uji T-Independen
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digunakana untuk membandingkan dua kelompok independen,
dalam sebuah penelitian, lazim membandingkan dua treatment.
langkahnya sebagai berikut :
1) Uji

T-independen

untuk

melihat

perbandingan

tingkat

pemahaman awal siswa dalam pretest, pada kelas X MIPA dan
X IPS.
2) Uji T-dependen untuk membandingkan hasil pretest dan
posttest,untuk kelas X MIPA dan X IPS.
3) Uji T independe untuk membandingkan hasil posttest antara
kelas X MIPA dan X IPS.
Rumus uji yang digunakan yaitu :
1) Uji T-Independen
Rumus umum uji T kelompok independen adalah sebagai berikut
(Suparno, 2011) :
( ̅
√*

(

)
(

̅ )

(

)
)

+[

]

Keterangan :
n1 = jumlah anggota kelompok 1
n2 = jumlah anggota kelompok 2
̅ = nilai rata-rata kelompok 1
̅ = nilai rata-rata kelompok 2
s1 = standar deviasi kelompok 1
s2 = standar deviasi kelompok 2
perhitungan t dengan bantuan SPSS. Apabila p (nilai sig) ˂
0,05 maka signifikan, maka kedua kelompok memang berbeda.

2) Uji T dependen

=
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Rumus umum uji T dependen adalah sebagai berikut :
̅ )
(̅
√

(∑ )

*∑
(

+

)

Keterangan :
x1 = nilai pretest
x2 = nilai posttest
D = Perbedaan nilai (x1-x2)
N = Jumlah Pasang skor
Kemudian dilakukan perhitungan dengan SPSS menggunakan =
0,05. Apabila nilai p (nilai sig) ˂ maka signifikan, maka terjadi
peningkatan pemahaman siswa.
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BAB 4
DATA DAN ANALISI

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini mulai pada hari Senin, 29 April 2019 sampai dengan
tanggal 10 Mei 2019 di SMA N 1 Jetis Bantul. Penelitian ini menggunakan
dua kelas sebagai subyek, yaitu kelas X MIPA 5 dengan jumlah 31 siswa dan
kelas X IPS 1 dengan jumlah 31 siswa. Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat
dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1. Jaldwal Pelaksanaan penelitian
Kelas

Waktu Penelitan

Kegiatan

-

Selasa, 30 April
2019
X
MIPA 5
Jumat,
2019
Jumat,
2019

3

Mei

10

Mei

Senin, 29 April
2019

X IPS 1

Senin, 6 Mei 2019

Rabu, 8 Mei 2019

-

Perkenalan dan penyampaian tujuan
diadakan penelitian.
pretest
pembagian kelompok dan pemberian
aturan aturan di dalam kelompok.
pemberian materi diskusi serta diskusi
serta beberapa latihan soal yang dikerjakan
di dalam kelompok.

-

presentasi serta pembahasan
Kuis
Posttest

-

Prerkenalan
singkat
danpenyampaian
tujuan diadakan penelitian
Pretest
Pembagian kelompok.
Diskusi kelompok
Latihan soal

-

Presentasi serta pembahasan
Kuis
Posttest

42

Alokasi
Waktu

2 x 45 menit

1 x 45 menit
1 x 45 menit

1 x 45 Menit

1 x 45 Menit

2 x 45 Menit
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4.1.1 Pelaksanaan di kelas X MIPA 5
1) Selasa, 30 April 2019
Pertemuan pertama bagi kelas X MIPA 5 dilaksanakan pada
tanggal 29 April 2019 pada pukul 07.15 – 08.45 WIB. Pada
pertemuan pertama ini peneliti memulai dengan memperkenalkan
diri serta menjelaskan tujuan dilakukannnya penelitian. Setelah itu
dilanjutkan dengan memberikan pretest kepada siswa. Pengerjaan
pretest dilakukan selama 45 menit (lihat gambar 4.1).

Gambar 4.1 Suasana pretest kelas X MIPA 5
Setelah melakukan pretest, peneliti kemudian membagi siswa
kedalam kelompok. Kelompok ini dibagi berdasarkan absen siswa,
dimana siswa laki-laki dibagi dahulu kedalam seluruh kelompok,
kemudian dilanjutkan dengan siswa-siswa perempuan. Setelah itu
peneliti memberikan peraturan yang perlu dipatuhi selama proses
diskusi, kemudian memberikan soal untuk diskusi. Soal diskusi dan
peraturan dalam kelompok dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.2 Aturan dan pertanyaan diskusi
Aturan selama diskusi
•
•

•

Jika saya bisa, maka teman saya
semua harus bisa
Boleh
menggunakan
sumber
belajar apapun, buku, internet,
LKS, dan lain-lain.
Tetap menjaga ketenangan

Pertanyaan diskusi
• Menurut anda apa itu getaran harmonis?
• Apakah pengertian frekuensi dan periode
secara umum ?
• Carilah dan jelaskan tentang gaya pemulih
• Carilah pengertian dan rumus tentang
periode serta frekuensi pada bandul dan
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•
•

Harus selalu bekerjasama di dalam
pegas yang digetarkan ? Dan pahami di
dalam kelompok !
kelompok
Kelompok adalah segalanya
• Carilah dan jelaskan persamaan simpangan
getaran !
• Carilah pengertian serta rumus energi
getaran harmonis dan pahamilah di dalam
kelompok !

Siswa kemudian diberikan waktu untuk berdiskusi. Dalam
proses diskusi ini, peneliti berkeliling kelas dan berkenalan dengan
siswa satu-persatu dan menekankan lagi tentang kerja sama di
dalam kelompok. Kemudian peneliti memberikan beberapa latihan
soal kepada siswa, dan membiarkan siswa mengerjakan di dalam
kelompok. Diskusi kelompok berlangsung sampai akhir jam
pelajaran (lihat gambar 4.2).

Gambar 4.2 Suasana diskusi siswa kelas X MIPA 5

2) Jumat, 3 Mei 2019
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Pertemuan kedua ini, dilaksanakan pada jam pelajaran ke-4,
pada pukul 09.15 – 09.55 WIB.

Pada pertemuan kedua,

pembelajaran dilanjutkan dengan siswa mempresentasikan hasil
diskusi yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya (lihat gambar
4.3). Presentasi ini tidak dilakukan oleh seluruh kelompok, namun
beberapa kelompok saja. beberapa kelompok lainnnya, menuliskan
hasil jawaban atas latihan soal yang diberikan pada pertemuan
sebelumnya. Setelah itu siswa diberikan kuis yang dikerjakan
secara individual.

Gambar 4.3 Suasana Presentasi Kelas X MIPA 5

3) Jumat, 10 Mei 2019
Pertemuan ketiga ini dilakukan pada pukul 10.30 – 11.15
WIB. Pertemuan diadakan setelah siswa melaksanakan doa
bersama dalam rangka persiapan Penilaian Akhir Semester (PAS).
Pada pertemuan terakhir ini siswa melaksanakan posttest selama 45
menit. Setelah pertemuan, peneliti memberikan hadiah kepada
kelompok terbaik yang mendapat rata-rata nilai kuis tertinggi.
Setelah itu peneliti berterima kasih kepada siswa atas kerjasama
selama penelitian berlangsung.

4.1.2 Pelaksanaan di kelas X IPS 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

1) Senin, 29 April 2019
Pertemuan pertama ini, dilakukan pada pukul 09.50 - 10.35
WIB. Pada pertemuan pertama ini, peneliti melakukan perkenalan
secara singkat kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan pretest
(lihat gambar 4.4). Pretest dilakukan selama 45 menit. Setelah
pretest dilakukan, peneliti memberikan daftar nama kelompok
kepada siswa. Pembagian kelompok ini, dilakukan dengan cara
sama seperti kelas X MIPA 5 yaitu menggunakan absen.

Gambar 4.4 Suasana Pretest kelas X IPS 1

2) Senin, 6 Mei 2019
Pertemuan kedua ini dilakukan pada pukul 09.30 – 10.35 WIB.
Pada pertemuan ini, siswa langsung dibentuk kedalam kelompok,
setelah itu peneliti membacakan peraturan dalam kelompok.
Kemudian, siswa mulai berdiskusi sesuai dengan soal yang telah
diberikan. Diskusi dilakukan hingga jam pelajaran berakhir (lihat
gambar 4.5).
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Gambar 4.5 Suasana diskusi kelompok kelas X IPS
1

3) Rabu, 8 Mei 2019
Pertemuan ketiga ini dilakukan pada pukul 09.30 – 11.05 WIB.
Pada pertemuan ini, siswa melanjutkan dengan mempresentasikan
hasil diskusi yang telah dilakukan. Setelah presentasi, siswa diberi
latihan soal secara kelompok dan dikerjakan di dalam kelompok.
kemudian dalam 20 menit terakhir dari jam pertama siswa
diberikan kuis individu. Kuis individu dikerjakan sampai jam
pelajaran pertama berakhir. kemudian siswa beristiharat selama 15
menit. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian posttest (lihat
gambar 4.6). Posttest dilakukan selama 45 menit. Setelah
mengerjakan posttest peneliti kemudian berterima kasih kepada
siswa atas kerja sama siswa selama proses penelitian yang telah
berlangsung.
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Gambar 4.6 Suasana Pengerjaan posttest di kelas X IPS 1

4.2 Data
4.2.1 Nilai kelas X MIPA 5
Hasil nilai pretest dan posttest siswa kelas X MIPA 5 adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.3 Nilai Kelas X MIPA 5
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pretest
35
60
65
45
32
45
32
30
65
34
45
30
60
35
42
35
25

Keterangan
Rendah
Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Cukup
Rendah
Rendah
Tinggi
Rendah
Cukup
Rendah
Tinggi
Rendah
Cukup
Rendah
Rendah

Posttest

73
70
73
74
68
78
75
66
70
72
75
72
65
60
58
73
75

Keterangan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Cukup
Tinggi
Tinggi
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No
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31
Ratarata
Standar
deviasi

Pretest
35
30
22
30
30
62
25
37
65
62
35
30
42
40
40,65

Keterangan
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Cukup
Cukup

Posttest

41
70
66
76
70
69
72
73
75
73
73
83
70
75

Keterangan
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi

70,42

13,40

7,34

4.2.2 Nilai Kelas X IPS 1
Hasil nilai pretest dan posttest siswa kelas X IPS 1 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Nilai Kelas X IPS 1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pretest
30
22
35
37
65
70
29
70
65
30
26
30
22
30

Keterangan
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Posttest
67
30
60
71
57
50
74
80
55
40
40
46
22
44

Keterangan
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Cukup
Cukup
Tinggi
Tinggi
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Rendah
Cukup
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No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pretest
27
24
23
35
15
30
33
80
26
31
43
39
40
20
25
23
23

Ratarata
Standar
deviasi

35,42
16,74

Keterangan
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Rendah
Sangat Tinggi
Rendah
Rendah
Cukup
Rendah
Cukup
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Posttest
70
53
35
39
25
20
53
61
42
52
25
60
46
40
61
62
30

Keterangan
Tinggi
Cukup
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Cukup
Cukup
Rendah
Tinggi
Cukup
Cukup
Tinggi
Tinggi
Rendah

48.71
16,07

4.3 Analisis Data
4.3.1

Hasil Klasifikasi Pemahaman Siswa
1) Kelas X MIPA 5
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dirangkum klasifikasi tingkat
pemahaman siswa kelas X MIPA 5 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Klasifikasi tingkat pemahaman kelas X MIPA
5
Interval

Keterangan

Jumlah

Prosentase

skor
Pretest
80-100

Sangat Tinggi

0

Posttest
1

Pretest
0

Posttest
3
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60-79

Tinggi

7

28

22

90

40-59

Cukup

6

1

19

3

20-39

Rendah

18

1

58

3

0-19

Sangat Rendah

0

0

0

0

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pada pretest ada 19
siswa yang berada di klasifikasi rendah dengan presentase 59 . dan
pada posttest 28 siswa mendapat klasifikasi tinggi atau sebesar 90,32
. maka dapat dikatakan bahwa pemahaman awal kelas X MIPA 5
berada klasifikasi rendah dan pemahaman akhir siswa ada pada
klasifikasi tinggi.
2) Kelas X IPS 1
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dirangkum klasifikasi tingkat
pemahaman siswa kelas X IPS 1 dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.6 Klasifikasi tingkat pemahaman siswa kelas X IPS
1
Interval

Keterangan

Jumlah

Prosentase

skor
Pretest

Posttest

Pretest

Posttest

80-100

Sangat Tinggi

1

0

3

0

60-79

Tinggi

4

10

12,9

32

40-59

Cukup

2

13

6

41,94

20-39

Rendah

23

8

74,19

25,8

0-19

Sangat Rendah

1

0

3

0

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pada pretest ada 24
siswa berada pada klasifikasi rendah dengan prosentase 75 , dan
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pada posttest 13 siswa mendapat klasifikasi cukup dan 10 siswa
mendapat klasifikasi tinggi, dengan prosentasi masing masing 42
dan 32 . Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman awal kelas X
IPS 1 berada pada klasifikasi rendah dan pemahaman akhir siswa
berada pada klasifikasi cukup-tinggi.

4.3.2

Hasil analisis dengan SPSS
1) Analisis dengan uji T Independen untuk Pretest kelas X MIPA 5
dan X IPS 1
Data nilai pretest kelas X MIPA 5 dan

IPS 1 kemudian

dianalisis menggunakan program SPSS untuk mengetahui apakah
pemahaman awal antara kelas X MIPA 5 dan kelas X IPS 1 berbeda
atau tidak. Berikut adalah hasil Uji T Independen nilai pretest kelas
X MIPA 5 dan X IPS 1 :
Tabel 4.7 Hasil analisis Uji T Independen nilai pretest kelas X
MIPA 5 dan X IPS 1

Kelas
1
pretest
2 Test for
Levene's
Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
assumed

Pre
test Equal
variances not
assumed

.287

.594

N

Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
31
40.65
2.406
Independent
Samples Test 13.398
31
35.42 t-test for Equality
16.735 of Means 3.006

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Differ
ence

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

1.357

60

.180

5.226

3.850

-2.476

12.927

1.357

57.259

.180

5.226

3.850

-2.483

12.935

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 dapat terlihat bahwa, nilai
mean kelas X MIPA 5 adalah 40,65 dan nilai mean kelas X IPS 1
adalah 35,42. Terlihat bahwa rata-rata kelas X MIPA lebih besar dari
kelas X IPS. Analisis juga menunjukan nilai p = 0,180 >
maka tidak signifikan. Hal ini menunjukan tidak ada perbedaan
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hasil pretest kelas X MIPA 5 dan X IPS 1. Maka dapat dikatakan
bahwa pemahaman awal belajar siswa pada kelas MIPA dan IPS
adalah sama, yaitu berada pada klasifikasi rendah.
2) Uji T Dependen untuk nilai Pretest dan Posttest kelas X MIPA 5
Nilai pretest dan posttest kelas X MIPA 5 dianalisis dengan Uji T
Dependen untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa. Hasil Uji
T dependen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 4.8 Hasil Uji T Dependen nilai pretest dan posttest kelas X MIPA
5

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

40.65

31

13.398

2.406

Posttest

70.42

31

7.343

1.319

Pair 1

Paired Differences
Mean

Std.
Deviation

1

Df

Mean

Sig.
(2-

Std. Error 95% Confidence Interval

tailed)

of the Difference
Lower

Pair

t

Upper

Pretest
-

-29.774

15.061

2.705

-35.299

-24.250 -11.007

30

Posttest

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.8 dapat terlihat bahwa nilai
mean pretest adalah 40,65 dan mean posttest adalah 70,42.Analisis
juga menunjukan nilai p = 0.000 <

maka signifikan. Hal ini

menunjukan bahwa nilai posttest dan pretest berbeda. Dengan melihat
mean pretest < mean posttest maka dapat disimpulkan bahawa ada
peningkatan pemahaman siswa X MIPA 5.
3) Uji T Dependen untuk nilai Pretest dan Posttest kelas X IPS 1
Nilai pretest dan posttest kelas X IPS 1 dianalisis dengan Uji T
Dependen untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa. hasil Uji
T dependen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

.000
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Tabel 4.9 Hasil Uji T Dependen nilai pretest dan posttest kelas X
IPS
Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pretest

35.42

31

16.735

3.006

posttest

48.71

31

16.071

2.886

Pair 1

Paired Differences

t

Std. Error

95% Confidence Interval

(2-

Deviation

Mean

of the Difference

taile

Lower

1

posttest

Sig.

Std.

Mean

Pair pretest -

df

-13.290

18.028

3.238

d)

Upper

-19.903

-6.678

-4.105

30 .000

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.9 dapat terlihat bahwa nilai
mean pretest adalah 35,42 dan mean posttest adalah 48,71. Analisis
juga menunjukan nilai p = 0.000 <

maka signifikan. Hal ini

menunjukan bahwa nilai pretest dan posttest berbeda. Dengan melihat
mean pretest < mean posttest maka dapat disimpulkan bahawa ada
peningkatan pemahaman siswa kelas X IPS 1.
4) Analisis T Independen Nilai posttest kelas X MIPA 5 dan X IPS 1
Data nilai posttest kelas X MIPA 5 dan IPS 1 kemudian dianalisis
menggunakan program SPSS untuk mengetahui pemahaman akhir
antara kelas X MIPA 5 dan kelas X IPS 1. Berikut adalah hasil Uji T
Independen nilai posttest kelas X MIPA 5 dan X IPS 1 :

Tabel 4.10 Hasil analisis Uji T Independen nilai posttest kelas X
MIPA 5 dan X IPS 1
Kelas

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

31

70.42

7.343

1.319

2

31

48.71

16.071

2.886

Posttest
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Levene's
Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Postt
est

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

21.9
30

t-test for Equality of Means

t

Df

Sig.
(2tailed
)

Mean Std. Error 95% Confidence Interval
Differe Difference
of the Difference
nce
Lower
Upper

.000 6.841

60

.000

21.710

3.173

15.362

28.058

6.841

42

.000

21.710

3.173

15.305

28.114

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 dapat terlihat bahwa,nilai
mean kelas X MIPA 5 adalah 70,42 dan nilai mean kelas X IPS 1
adalah 48,71. Terlihat bahwa rata-rata nilai posttest kelas X MIPA
lebih besar dari kelas X IPS. Analisis juga menunjukan nilai p = 0,000
>

maka signifikan. Hal ini menunjukan ada perbedaan hasil

posttest kelas X MIPA 5 dan X IPS 1. Maka dapat dikatakan bahwa
pemahaman awal belajar siswa pada kelas MIPA dan IPS adalah
berbeda, yaitu kelas X MIPA 5 berada pada klasifikasi tinggi dan
kelas X IPS 1 berada pada klasifikasi cukup.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa terjadi peningkatan pemahaman pada siswa kelas X MIPA 5
dan X IPS 1 ketika diberikan metode pembelajaran STAD dan tingkat
pemahaman lebih tinggi terjadi pada siswa kelas X MIPA 5
dibandingkan dengan kelas X IPS. Maka Metode pembelajaran tipe
STAD lebih baik digunakan pada kelas X MIPA 5.

4.4 Pembahasan
Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, terlihat bahwa pemberian
metode STAD dalam pembelajaran di dalam kelas membuat pemahaman
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siswa semakin meningkat. Hal ini terlihat dari hasil nilai pretest siswa kelas
X MIPA 5 dan X IPS 1 berada pada klasifikasi rendah. Setelah diberikan
pembelajaran dengan metode STAD, hasil nilai posttest siswa mengalami
kenaikan, yaitu kelas X MIPA 5 berada pada klasifikasi tinggi dan kelas X
IPS 1 berada pada klasifikasi cukup.
Gagasan utama dalam STAD adalah agar siswa mampu memotivasi diri
agar dapat memahami pembelajaran baik secara individu maupun ketika
berada dalam kelompok. Siswa perlu bekerja sama, agar mampu
mendapatkan hasil yang baik. Jika seluruh siswa dalam kelompok mampu
bekerja sama dengan baik, maka pembelajaran akan dipahami lebih baik lagi.
Maka secara tidak langsung siswa bisa mendapatkan nilai yang baik. Dalam
penelitian ini, siswa sudah mampu bekerja sama di dalam kelompok dengan
baik. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, kelas X MIPA 5 cenderung
lebih bersemangat dibandingkan dengan kelas X IPS 1. Ketika peneliti
membagi kelompok, kelas X MIPA 5 terlihat langsung berbaur dan masuk
kedalam kelompoknya masing. Selama proses diskusi pun dapat terlihat
semangat dari siswa kelas X MIPA 5 terlihat ketika peneliti berkeliling dan
bertanya ke dalam masing-masing kelompok. Siswa kelas X MIPA 5
menjawab pertanyaan peneliti dengan yakin dan bersemangat. Hal ini,
cuckup berbeda dengan kelas X IPS 1 dimana beberapa siswa di kelas ini
terlihat kurang bersemangat. Hanya ada sebagian kecil siswa yang
bersemangat dalam proses di dalam kelompok, sebagian besar siswa terlihat
terpaksa dalam proses diskusi kelompok. Ketika peneliti berkeliling dan
bertanya-tanya pun siswa terlihat takut-takun untuk menjawab, dan bahkan
beberapa kali peneliti harus menegur siswa karena tidak bekerja sama dengan
baik di dalam kelompok, dan hanya mengandalkan salah satu teman di dalam
kelompok. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil dari nilai siswa.
Hasil nilai siswa pada pretest dan posttest yang pada kedua kelas
mengalami kenaikan. Kelas X MIPA 5 dari rata-rata berada pada klasifikasi
rendah, kemudian naik menjadi klasifikasi tinggi. Kelas X IPS 1 juga
mengalami kenaikan namun yaitu pada klasifikasi rendah menjadi cukup.
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Berdasarkan analisis data, diperoleh juga data bahwa hasil nilai posttest siswa
kelas X MIPA 5 dan kelas X IPS 1 berbeda. Kelas X MIPA 5 mengalami
kenaikan yang lebih tinggi yaitu dari klasifikasi rendah dengan rata-rata nilai
pretest adalah 40,65 naik ke klasifikasi tinggi dengan rata-rata nilai posttest
adalah 70,42. Kelas X IPS 1 juga mengalami kenaikan dari klasifikasi rendah
dengan rata-rata nilai pretest adalah 35,42 naik ke klasifikasi cukup dengan
nilai rata-rata posttest adalah 48,71.
Dalam hasil ditemukan beberapa penurunan nilai pada kelas X IPS.
Seperti ada siswa yang nilainya awalnya berada pada klasifikasi tinggi
kemudian turun menjadi klasifikasi cukup. hal ini disebabkan oleh beberapa
hal seperti siswa kelas X IPS yang kurang bersemangat dalam proses
pembelajaran.
Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode
STAD lebih cocok jika diterapkan pada kelas X MIPA dibandingkan dengan
Kelas X IPS. Hal ini didukung juga dengan proses di dalam kelas, dimana
siswa kelas X MIPA lebih bersemangat dalam mempelajari fisika
dibandingkan dengan siswa kelas X IPS.

4.5 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang terjadi, yaitu :
1) Pemilihan waktu penelitian yang kurang tepat pada akhir semester
karena siswa memiliki banyak kegiatan ketika masa penelitian
dilakukan, sehingga peneliti perlu mempersingkat metode pembelajaran
yang ingin digunakan.
Peneliti tidak menanyakan sejak awal tentang jadwal kegiatan lain
di sekolah yang akan berlangsung.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis di bab 4, maka dapat disimpulkan.:
5.1.1 Pemahaman awal siswa kelas X MIPA 5 dan kelas X IPS 1 berdasarkan
hasil analisis data, berada pada klasifikasi rendah. Setelah diberi metode
Student Teams Achievement Division (STAD), tingkat pemahaman siswa
kelas X MIPA 5 dan X IPS 1 sama-sama mengalami kenaikan. Kelas X
MIPA 5 berada pada klasifikasi rendah dengan mean 40,65 kemudian naik
menjadi klasifikasi tinggi dengan mean 70,42. Kelas X IPS 1 juga
mengalami kenaikan dengan pemahaman awal berada pada klasifikasi
rendah dengan mean 35,42 kemudian meningkat menjadi berada pada
klasifikasi cukup dengan mean 48,71.
5.1.2 Berdasarkan hasil analisis, kenaikan tingkat pemahaman siswa lebih tinggi
terjadi pada kelas X MIPA 5. Oleh karena itu metode STAD lebih cocok
untuk diberikan kepada siswa kelas X MIPA.

5.2 Saran
5.2.1 Bagi guru dan calon guru
1) Guru bisa menerapkan metode ini di dalam sekolah, karena berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, metode Student Teams Achievement
Division (STAD) mampu membuat peningkatan dalam pemahaman siswa.
2) Untuk mendukung penerapan metode pembelajaran Student Teams
Achievement Division (STAD) diperlukan persiapan yang matang.

58
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5.2.2

Bagi peneliti selanjutnya
1) Waktu penelitian sebaiknya dilakukan pada awal atau pertengahan
semester agar peneliti tetap memiliki banyak waktu seandainya ada
kegiatan lain di sekolah.

1) Peneliti sebaiknya bertanya kepada guru mata pelajaran tentang jadwal
sekolah dalam waktu penelitian, supaya peneliti bisa siap dalam mengatur
jadwal penelitian di kelas dengan baik
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Lampiran 1.

Lampiran 2. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMA Negeri 1 Jetis Bantul
: Fisika
: X / Genap
: Getaran Harmonik Sederhana
: 6 JP

A. Kompetensi Inti
K1 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
K1 2

K1 3

K1 4

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli ( gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, rseponsif dan
pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
peegaulan dunia.
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator
3.11 Menganalisis hubungan antara
gaya dan getaran dalam kehidupan
sehari-hari

3.11.1 Mendeskripsikan
karakteristik
getaran dan
3.11.2 Menjelaskan hubungan antara
periode getaran dengan massa
beban.
3.11.3 Menganalisis
frekuensi
dan
periode pada getaran.
3.11.4 Menganalisa mengenai energi
pegas.
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4.11 Melakukan /mencari percobaan
getaran harmonis pada ayunan
sederhana dan/atau getaran pegas
berikut presentasi serta makna
fisisnya.

4.11.1 Melakukan atau mencari
informasi mengenai percobaan
getaran harmonis pada pegas atau
bandul

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran ini adalah :
 siswa mampu mendeskripsikan karakteristik getaran dan menjelaskan
hubungan antara periode dengan masa beban.
 siswa mampu menganalisis frekuensi, dan periode dalam getaran
harmonic serta menganalisa mengenai energi yang terjadi pada pegas.
 siswa mampu melakukan atau mencari informasi mengenai percobaan
getaran harmonis pada pegas.
D. Materi Pembelajaran
 Faktual
 getaran selama ini sudah terjadi di sekelilikng manusia.
 Contoh getaran yang teradi adalah getaran pada pegas yang diberi
beban kemudian pada bandul, pada gitar, pada
 Konseptal
 Getaran adalah gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu
titik kesetimbangan dalam selang waktu yang periodik
 Getaran hamonis, dapat terjadi pada bandul dan pegas yang
digetarkan
 Gaya pemulih : Gaya yang besarnya sebanding dengan
simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah
simpangan
 Pada bandul
F = m g sin
 Pada pegas
F = - k ∆x
 Periode (T) : selang waktu yang diperlukan sebuah benda
untuk melakukan suatu getaran secara lengkap
 Pada bandul rumus periode :
T=

√

 Pada pegas rumus periode :
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T=





√

Frekuensi getaran (f) : banyaknya getaran yang dilakukan
suatu benda dalam satu detik.
f=
Persamaan posisi pada getaran harmonik
( )
Energi getaran harmonik sederhana

 Procedural
 melakukan tes awal(pretest) utuk mengetahui infrmasi awal siswa.
 Menunjukkan getaran – getaran yang terjadi pada pegas, bandul,
ayunan sederhana dll.
 Menggunakan metode kooperatif tipe STAD dalam proses
pembelaaran
 Memberikan kuis pada siswa dan memberikan hadiah kepada
siswa yang memiliki hasil terbaik
 Melakukan tes akhir(posttest) dari pembelajaran yang telah
dilakukan.
E. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
: Pembelajaran kooperatif.
Metode pembelajaran
: Pembelajaran Kooperatif tipe STAD
F. Media Pembelajaran
Media :
 Worksheet atau lembar kerja (siswa)
 Lembar penilaian
 LCD Proyektor
Alat/Bahan :
 Penggaris, spidol, papan tulis
 Laptop & infocus
G. Sumber Belajar
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Buku refensi yang relevan
Internet

H. Langkah-langkah pembelajaran
1 . Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)
Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Aperpepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari.
 Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi Getaran
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.
Kegiatan Inti ( 70 Menit )
Sintak Model
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(stimullasi/
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan
pemberian
perhatian pada topik materi getaran dengan cara :
rangsangan)
 Melihat (tanpa atau dengan Alat)
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan.
 Pemberian contoh-contoh materi Getaran untuk dapat
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb
 Membaca.
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Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan
membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan Getaran
 Menulis
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait getaran
 Mendengar
Pemberian materi getaran
 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang
materi pelajaran mengenai materi getaran

Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)
Data
collection
(pengumpulan
data)

 Mengajukan pertanyaan tentang materi :
 Getaran
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati
KEGIATAN LITERASI
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
 Membaca sumber lain selain buku teks
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan
membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah
pengetahuan dan pemahaman tentang materi getaran yang sedang
dipelajari.

COLLABORATION (KERJASAMA)
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk:
 Mendiskusikan
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam
buku paket mengenai materi getaran.
 Mengumpulkan informasi
Mencatat semua informasi tentang materi getaran yang telah diperoleh
pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
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 Saling tukar informasi tentang materi :
 Getaran
Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai getaran dan
berusaha agar seluruh siswa mampu mengerti materi yang telah
diaarkan.
Data
processing
(pengolahan
Data)

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi getaran
Dengan mengerjakan soal maka peserta didik akan semakin paham
tentang materi Getaran.

Verification
(pembuktian)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban
soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

Generalization
(menarik
kesimpulan)

 Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
 Menjawab pertanyaan tentang materi Getaran yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah
disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan
dengan materi Getaran yang akan selesai dipelajari
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Getaran yang
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja
yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
Kegiatan Penutup (10 Menit)

Peserta didik :
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran getaran yang baru diselesaikan.
Guru :
 Memberi tugas kepada peserta didik
 Berterima kasih atas pelajaran , dan mengucapkan salam penutup

2 . Pertemuan Kedua (3x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
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Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada
Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.
Aperpepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
 Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang
materi Energi getaran
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Membagi peserta didik dalam kelompok untuk eksperimen
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran.
Kegiatan Inti (105 Menit )
Sintak Model
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(stimullasi/
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan
pemberian
perhatian pada topik materi Energi getaran dengan cara :
rangsangan)
 Mengamati
 Lembar kerja materi Energi getaran.
 Pemberian contoh-contoh materi Hukum Hooke untuk
dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif,
dsb
 Membaca.
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku
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penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan Energi getaran.
 Mendengar
Pemberian materi Energi getaran oleh guru secara singkat.
 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai materi : Energi getaran
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan,
ketelitian, mencari informasi.
Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

Data
collection
(pengumpulan
data)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajar, contohnya :
 Mengajukan pertanyaan tentang materi :
 Energi getaran
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati .
KEGIATAN LITERASI
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
 Membaca sumber lain selain buku teks
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi
Energi getaran yang sedang dipelajari.

COLLABORATION (KERJASAMA)
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk:
 Mendiskusikan
Peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan tentang
eksperimen yang akan dilakukan
 Mengumpulkan informasi
Melakukan eksperimen Hukum Hooke dan mencatat data
hasil eksperimen
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Data
processing
(pengolahan
Data)

Generalization
(menarik
kesimpulan)

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL
THINKING (BERPIKIR KRITIK)
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil
pengamatan dengan cara :
 Berdiskusi tentang data dari eksperimen :
 Energi getaran
 Mengolah informasi
Membuat laporan dari eksperimen Energi getaran

CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi :
 Energi getaran
 Menjawab pertanyaan tentang materi Energi getaran yang
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja
yang telah disediakan.
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan
dengan materi Energi getaran yang akan selesai dipelajari
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Energi getaran
yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada
lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

 Melakukan Test akhir (posttest)
Kegiatan Penutup (10 Menit)
Peserta didik :
 Mengumpulkan laporan sementara yang dibuat.
Guru :
 Memeriksa laporan sementara siswa, pada eksperimen Energi getaran
 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Energi getaran kepada
kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
 Menutup pembelajaran dan berterimakasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

Lampiran 1
GERAK HARMONIS
Jika ada benda yang dipindahkan sedikit dari keseimbangan maka
benda tersebut akan berosilasi atau bergetar disekitar posisi keseimbangan
disebut gerak harmonis sederhana. Contoh yang paling umum adalah
massa pada pegas dan bandul sederhana.
2.3.3

Gerak Harmonis Sederhana
Mari perhatikan gerak benda m yang dihubungkan dengan ujung pegas

bebas yang mendatar di atas suatu bidang datar licin (gesekan diabaikan).
Sebelumnya telah diketahui bahwa ketika pegas diberi simpangan x
(ditarik/ditekan sejauh x) maka pegas akan memberikan gaya sebesar F =
kx.
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Posisi keseimbangan benda m adalah posisi ketika pegas belum ditarik
atau ditekan. Pada posisi keseimbangan, simpangan x = 0, sehingga gay
pegas F = -kx = 0.

Gambar 1. Gerak Harmonik Sederhana pada Pegas
Pada gambar 1, benda m ditarik sejauh X ke kanan sehingga
simpangan adalah x = +x, dan otomatis gaya pegas F = -kx. Gaya pegas F = kx arah ke kiri, sehingga cenderung menggerakkan benda m ke kiri, jika
benda m dibebaskan (tidak ditahan). Benda m bergerak ke kiri melalui posisi
keseimbangannya. Pada posisi x = 0, dan otomatis F = - kx = 0. Tampak
bahwa pada posisi keseimbangan tidak bekerja gaya pegas (sebab F = 0).
Akan tetapi, pada posisi x = 0 benda m telah memiliki kecepatan dalam arah
ke kiri sehingga benda m terus bergerak ke kiri. Begitu simpangan x negatif
(ke kiri) pada benda m akan bekerja gaya pegas F = - kx dalam arah ke kanan.
Gaya pegas yang berlawanan arah dengan simpangan ini memperlambat
gerak benda hingga akhirnya berhenti sesaat di titik terjauh kiri dimana x = -x
dan otomatis gaya pegas F = -kx = kx yang positif (arah ke kanan) akan
menggerakkan benda ke kanan untuk kembali melalui titik keseimbangannya.
Demikian

seterusnya,

benda

bergerak

bolak-balik

di

sekitar

titik

keseimbangannya. Gerak seperti ini disebut gerak harmonik sederhana (GHS).
1) Gaya Pemulih
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Gerak bolak-balik benda m disebabkan pada benda m bekerja gaya
pegas F = - kx. Gaya pegas ini selalu sebanding dengan simpangan x dan
juga selalu berlawanan arah dengan arah simpangan x. Gaya yang
besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah
dengan arah simpangan (posisi) disebut sebagai gaya pemulih. Gaya
pemulih, selalu menyebabkan benda bergerak bolak-balik di sekitar titik
keseimbangan (gerak harmonik sederhana). Pahami juga bahwa gaya
pemulih selalu berlawanan dengan arah posisi (arah gerak) benda.
Gaya pemulih pada pegas: F = - kx (k = konstanta pegas dalam N/m).
Gaya pemulih pada ayunan bandul F = m g sin θ.

2) Persamaan Gerak Harmonik Sederhana
Perhatikan kembali gambar 1. Ketika pegas teregang ke kanan sejauh
x atau tertekan ke kiri sejauh x, satu-satunya gaya yang bekerja pada
benda m adalah F = - kx. Sedangkan menurut hukum II Newton, F = ma.
Dengan demikian,
F = - kx
ma = - kx
ma + kx = 0

(1)

Dengan x sebagai posisi, diketahui bahwa percepatan a adalah turunan
kedua dari x, sehingga persamaan (1) dapay dituliskan sebagai

(2)
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Persamaan 2 adalah persamaan difiresial orde kedua homogen.
Secara matematis, persamaan seperti ini memiliki penyelesaian yang
berbentuk fungsi sinusoidal, yaitu
( )

(

)

( )

(

)

Keterangan:
A = Amplituiduto atau simpanganmaksimum (m)
(

)
(

(

)

)

(

)
( )

Telah dipilih persamaan simpangan sebagai
)

( )

(

(

). Hal terpenting yang perlu dilakukan

adalah langsung menentukan sudut fase awal

, yang diperoleh dari

kondisi awal. Misalkan kita memilih persamaan simpangan sebagai
( )

Persamaan simpangan
Maka

sudut

(

diperoleh

dari

(

)

kondisi

awal

(3)
(

)

) atau

Persamaan kondisi awal

(

)

(4)

Misalnya benda m mulai bergerak dari titik keseimbangan (berarti x =
0), maka sudut

diperoleh dari persamaan kondisi awal,
( )
(

(
)

)
(

)
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Karena x (t = 0) adalah x = 0, maka 0 = A sin

, sehingga

= 0, dan

persamaan simpangan menjadi
( )

(

)

( )
Bagaiman jika benda m mulai bergerak dari titik terjauh
sebelah kanan, berarti x = +A, maka sudut

diperoleh dari persamaan

kondisi awal
( )
(

(
)

)
(

)

Karena x (t = 0) adalah x = +A, maka
A = A sin
= 1 sin ℼ/2. Sehingga

Sin

dan persamaan simpangan

menjadi
( )

(

)

3) Periode Gerak Harmonik Sederhana
Mari kita tentukan periode gerak harmonik sederhana dari
benda m pada ujung pegas mendatar pada gambar 2.
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Gambar 2. Gerak harmonik sederhana benda pada
ujung pegas vertikal.
Periode ini juga berlaku untuk benda m pada ujung pegas vertikal
seperti gambar 2. Dapatkah anda menjelaskannya?
Seperyi telah diketahui bahwa penyelesaian dari persamaan 2
adalah
( )

(

) maka

[

(

)]

[

(

[
Karena x =

(

(

)]

)]

) maka
(5)

Percepatan harmonik

(6)

Subsitusikan

ke dalam persamaan 1, ma + kx = 0,

memberikan
(

Frekuensi Sudut

)

√

(7)
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Selanjutnya, periode gerak harmonik sederhana benda pada ujung
pegas mendatar atau tegak yang bergetar dapat turun dari

, yaitu

√

Periode

√

(8)

Dengan
T = periode gerak harmonik sederhana (s)
m = massa benda (Kg)
k = konstanta pegas (N/m)
4) Frekuensi dan periode pada bandul
√

Frekuensi Sudut

(9)

Selanjutnya, periode gerak harmonik sederhana benda pada ujung
pegas mendatar atau tegak yang bergetar dapat turun dari
, yaitu

√

Periode
2.3.4

√

(10)

Hukum Hooke untuk susunan pegas
Hukum Hooke menyatakan “Jika gaya tarik yang bekerja pada pegas

tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas
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berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada pegas”. Semakin besar
gaya tarik yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang
pegas. Pada setiap pegas akan berlaku persamaan berikut.
F = k ∆x
Dengan
F = gaya yang bekerja pada pegas
k = konstanta gaya pegas

(N)

(N/m)

∆x = pertambahan panjang pegas

(m)

1. Susunan seri pegas
Prinsip susunan seri beberpa pegas adalah sebagai berikut.
a) Gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik
ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti.
F1 = F2 = F
b) Pertambahan panjang pegas pengganti seri ∆x. Sama dengan
total pertambahan panjang tiap-tiap pegas.
∆x = ∆x1 + ∆x2
Hubungan antara konstanta pegas pengganti dengan konstanta
masing-masing pegas yang disusun seri dapat ditentukan
dengan menggunakan Hukum Hooke sebagai berikut.
F = ks ∆x

sehingga

∆x = F/ ks

F1 = k1 ∆x1

dengan

F = k1 ∆x1

sehingga ∆x1 = F/ ks

F2 = k2 ∆x2

dengan

F = k2 ∆x2

sehingga ∆x2 = F/ ks

∆x = ∆x1 + ∆x2, sehingga diperoleh persamaan berikut.
∆x = ∆x1 + ∆x2
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(11)
Dengan

demikian

maka

dapat

dioeroleh

bahwa

kebalikan konstanta pegas pengganti seri sama dengan jumlah
kebalikan konstanta masing-masing pegas yang disusun seri
tersebut.
(12)
Jika sebanyak n pegas yang disusun seri dengan
konstanta masing-masing pegas sebesar k, maka konstanta
pegas

pengganti

susunan

seri

dapat

dihitung

dengan

menggunakan rumus
ks = k / n

(13)

dengan
ks = konstanta pegas pengganti susunan seri
(N/m)
k = konstanta masing-masing pegas (N/m)
n = jumlah pegas yang disusun secara seri.
2. Susunan paralel pegas
Prinsip susunan paralel bebrpa pegas sebagai berikut.
a) Gaya tarik pada pegas pengganti susunan paralel merupakan
jumlah dari gaya tarik masing-masing pegas yang disusun
paralel tersebut.
F = F1 + F2
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b) Pertambahan panjang pegas pengganti susunan paralel sama
dengan pertambahan panjang masing-masing pegas yang
disusun paralel.
∆x = ∆x1 = ∆x2
Konstanta pegas pengganti susunan paralel sama dengan jumlah
konstanta masing-masing pegas yang disusun paralel.

(14)
Jika sebanyak n pegas disusun secara paralel dengan konstanta
masing-masing

pegas sebesar k, maka konstanta pegas pengganti

paralel kp dapat ditentukan dengan rumus:
Kp = nk
(15)
dengan
kp = konstanta pegas pengganti susunan paralel (N/m)
k = konstanta masing-masing pegas (N/m)
n = jumlah pegas yang disusun secara paralel.
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Lampiran 4
Kisi-kisi Pre-Test Materi Getaran
Dimensi

Indikator Pencapaian

Kognitif

Pemahaman Konsep

Mengingat

 Menjelaskan

Soal

Jawaban

1. Menurut anda, apa

pengertian

yang

Getaran secara

dengan getaran?



dimaksud

Getaran

adalah

bolak-balik sebuah benda
terhadap

umum.

suatu

kesetimbangan

 Menjelaskan

2. Apa yang dimaksud

pengertian

dengan

selang

frekuensi

frekuensi

dan

dan periode pada

periode

dan

getaran ?

gerak

titik
dalam

waktu

yang

periodik


- Periode getaran (T)
adalah selang waktu yang

hubungannya

diperlukan benda untuk

dengan getaran.

melakukan satu getaran
penuh.
- Frekuensi getaran ( f )
adalah banyaknya getaran
dalam waktu 1 detik.
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Memahami

 Menentukan

3. Sebuah

besar

gaya

memiliki

pemulih

serta

tali

frekuensi

dan

bandul 3. dik : l = 0.1 m
panjang

0,1

meter,

hitunglah

periode

periode

pada

getaran pada benda

bandul

dan

ini, jika benda ini

pegas.

digetarkan ?

Dit : T = ?
Penyelesaian :
√

T=

T = 2 (3,14) √
T = 6,28 √
T = 6,28 ×
T = 0,628 s

4. Sebuah

benda

bermassa

3

kg

digantungkan pada
sebuah

pegas

∆x = 15cm = 0,15m
Ditanya : T dan f = ?
-mencari nilai konstanta
pegas (k) menggunakan

kemudian

rumus hukum hooke

mengalami
perubahan panjang
sebesar

15cm,

berapakah periode
dan

6. Dik : m = 3 kg

F = k ∆x
m×g = k ∆x
k

=

frekuensi

getaran
yangdialami

oleh

Menentukan

nilai

periode dengan rumus

pegas ?
T=

√

T = 2 × 3,14 √
T = 6,28 √
=0,12 s

= 6,28 ×
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F=

Mengaplik
asikan

Penerapan

getaran

7. Sebutkan

6. – pegas pada mobil dan

dan

dalam kehidupan sehari

Jelaskan apa saja

motor,

bergetar

ketika

-hari

penerapan

mobil

dan

motor

pada

getaran

kehidupan

melewati polisi tidur

sehari-hari?

-

(minimal 3)

Ayunan pada taman
kanak-kanak

-

Dawai

pada

alat

musik
Dan hal-hal lainnya yang
sesai dengan konsep getaran.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Posttest
Dimensi

Indikator Pencapaian

Kognitif

Pemahaman Konsep

Mengetahui

Mengetahui rumus
periode getaran .

Soal

Jawaban

5. Dua buah pegas , A dan

T1 : T2

B Berturut-turut

√

:

mempunyai tetapan
pegas c dan 2c.
kemudian masingmasing diberi beban m
dan 2m. Apabila pegas
digetarkan perbandingan
antara periode A dan B
adalah ?

:
1:1

√
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Memahami

 Menentukan

1. Sebuah

pegas

yang 2. Dik:x0=15cm=0,15m

besar

gaya

digantungkan

vertikal

pemulih

serta

panjangnya 15 cm. jika

frekuensi

dan

direnggangkan

F1 = 4,8 N
X1 = 27 cm= 0,27m

dengan

F2 = 5 N

periode

pada

gaya 4,8 N panjang pegas

Ditanya : X2 = ?

bandul

dan

menjadi 27 cm. Berapa

Jawab :

pegas.

panjang

 Menentukan
besar

nilai

pegas

direnggangkan

jika

- menentukan

dengan

nilai

konstanta pegas
∆x = x1-x0 = 0,27-0,15

gaya sebesar 5 N ?

energi mekanik

= 0,12 m
F1 = k ∆x1

pegas.

k=

=

-masukan konstana pegas
ke persamaan dengan F2
F2 = k ∆x2
∆x2
m
Maka

panjang

akhir

sistem = x0 + x2
= 0,15 + 0,125
= 0,275 m
= 27,5 cm

2. Sebuah bebean bermassa 3. dik : m = 0.1 kg
k = 40 N/m
0,1 kg diikatkan pada
sebuah

pegas

yang

Dit : T dan f = ?
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memiliki konstanta gaya
40 N/m . Sistem pegas ini

Penyelesaian :
√

T=

bergetar secara harmonis
dalam arah horizontal di

T = 2 (3,14) √

permukaan sebuah meja
yang

licin.

periode

dan

Hitunglah

T = 6,28 √

frekuesi

T = 6,28 ×

sistem ini ?

T = 6,28 × 0,05
T = 0,314 s
f=

3. a. tentukanlah panjang
tali

bandul

sederhana

yang periodenya tepat 2

6. a. Dik : T = 2s
Ditanya : l = ?
T=

√

2=

√

detik di permukaan bumi
(g= 10 m/s2) ?
b.

berapakah

bandul

tersebut

periode
jika

dibawa ke bulan yang
percepatan

22 = (

√ )2

4=4

gravitasinya

sama dengan 1,62 m/s2 ?

l=
l=

=

=

l = 0,98 m
b. Dik : g bulan = 1,62 m/s
Ditanya : T = ?
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√

T=

T = 2 × 3,14 √
T = 6,28 √
T = 6,28 × 0,78
T = 4,9 s

7. Dik : A = 6 × 10-2

5. Sebuah massa m yang
diikatkan
sebuah

pada
pegas

harmonis

m

ujung

T = 0,6 s

bergetar

EM = 0,1 J

sederhana

Ditanya : k dan m ?

dengan amplitude 6,00 ×

Jawab :

10-2, periode 0,6 detik, dan

EM =

energi mekanik 0,1 J.
Tentukanlah

konstanta

(

0,1 =

)

gaya pegas dan Massa m 0,2 = k × 36 ×
dari benda ?

k=
m=?
T=

√

T2 = (

)

0,36 × 55,6 = 4 (3,14)2 m
m=

(

m = 0,5 kg

)
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Lampiran 5
Soal Pre Test Getaran Harmonik

Nama

: ………………………………

Kelas

: ………………………………

No absen

: ………………………………

Soal.
1.

Menurut anda, apa yang dimaksud dengan getaran?

2.
3.

Apa yang dimaksud dengan frekuensi dan periode pada getaran ?
Sebuah bandul memiliki panjang tali 0,1 meter, hitunglah periode getaran
pada benda ini, jika benda ini digetarkan ?

4.

Sebuah benda bermassa 3 kg digantungkan pada sebuah pegas kemudian
mengalami perubahan panjang sebesar 15cm, berapakah periode dan
frekuensi getaran yangdialami oleh pegas ?
5. Sebutkan dan Jelaskan apa saja penerapan getaran pada kehidupan sehari-hari?
(minimal 3)
Jawab :
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Lampiran 6
Soal Post Test Getaran Harmonik

Nama

: …………………………..

Kelas

: …………………………..

No absen

: …………………………..

Soal
1. Dua buah pegas , A dan B Berturut-turut mempunyai konstanta pegas c dan
2c. kemudian masing-masing diberi beban m dan 2m. Apabila pegas
digetarkan perbandingan antara periode A dan B adalah ?
2. Sebuah pegas yang digantungkan vertikal dengan gaya 4,8 N dan terjadi
perubahan panjang sebesar 0,12 m. Berapa perubahan panjang pegas jika
pegas direnggangkan dengan gaya sebesar 5 N ?
3. Sebuah beban bermassa 0,1 kg diikatkan pada sebuah pegas yang memiliki
konstanta gaya 40 N/m . Sistem pegas ini bergetar secara harmonis dalam arah
horizontal di permukaan sebuah meja yang licin. Hitunglah periode dan
frekuesi sistem ini ?
4. (a) tentukanlah panjang tali bandul sederhana yang periodenya tepat 2 detik di
permukaan bumi (g= 10 m/s2) ?
(b) berapakah periode bandul tersebut jika dibawa ke bulan yang percepatan
gravitasinya sama dengan 1,62 m/s2 ?
5. Sebuah benda yang diikatkan pada ujung sebuah pegas bergetar harmonis
sederhana dengan amplitudo 6 × 10-2, periode 0,6 detik, dan energi mekanik
0,1 J. Tentukanlah konstanta gaya pegasnya ?
Jawab :
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