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PENDAHULUAN 

Salah satu contoh konsolidasi adalah 
evaluasi yang seringkali diberikan diakhir 
proses belajar mengajar. Dan hasil evaluasi 
biasanya dibawa pulang  oleh guru untuk 
dikoreksi. Pengkoreksian hasil evaluasi 
tersebut membutuhkan waktu sampai 
beberapa hari, sementara pembelajaran terus 
dilanjutkan guru, tanpa mengetahui apakah 
seluruh siswa dalam kelas sudah paham 
materi sebelumnya. Metode seperti ini yang 
disebut dengan slow feedback. Kelemahan 
dari metode ini adalah feedback dari siswa 
lama diperoleh karena harus menunggu hasil 
evaluasi selesai dikoreksi, sehingga guru juga 
terlambat memberikan perbaikan jika ada 
salah konsep yang dialami siswa sejak awal. 

Untuk mengatasi hal itu, 
dikembangkan metode fast feedback. 
Keunggulan dari fast feedback ini yaitu waktu 
yang diperlukan untuk mengkoreksi hasil 
evaluasi tidak lama, sehingga feedback dari 
siswa bisa langsung diperoleh guru selama 
kegiatan belajar mengajar berlangsung dan 
guru bisa langsung memperbaiki jika ada 
salah konsep yang dialami siswa pada waktu 
itu juga. Fast feedback membantu guru untuk 
dengan segera mengetahui tindakan 
selanjutnya yang harus diberikan pada siswa. 

Telah dikembangkan beberapa model 
dari metode fast feedback, diantaranya yang 
sudah dilakukan oleh Debora dan Ruth yaitu 
metode fast feedback secara klasikal. Singgih, 
Pratiwi, dan Melkisedek dengan metode fast 
feedback peer to peer to support in group, 
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Indah dengan metode fast feedback model 
papan angkat dan Siti Kongidah dengan 
metode fast feedback model grouping answer. 
Dalam penelitian ini, dikembangkan metode 
fast feedback dengan model closed eyes 
dalam materi sifat partikel zat padat, zat cair 
dan zat gas.  Yang menjadikan model ini 
berbeda dengan model yang lain adalah cara 
cepat guru dalam mengkoreksi hasil evaluasi 
siswa. Selesai tugas dikerjakan oleh siswa 
secara individu, beberapa jawaban siswa 
dipilih secara acak dan jawaban tersebut 
ditampilkan melalui LCD untuk digunakan 
sebagai opsi siswa lain. Ketika opsi jawaban 
disebutkan guru didepan kelas, dalam posisi 
mata tertutup, siswa lain yang memiliki 
jawaban sama dengan opsi tersebut 
mengangkat tangan. Ini memudahkan guru 
untuk menghitung prosentase jawaban siswa 
yang sudah benar dan yang belum mengerti 
atau masih salah konsep. Dengan mata 
tertutup membantu guru untuk mendapatkan 
jawaban siswa berdasarkan pemikiran 
masing-masing, tidak hanya sekedar ikut-
ikutan teman lain yang dianggap pintar. 
Sehingga guru juga tidak akan keliru untuk 
mengambil tindakan selanjutnya. 

Permasalahan yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah apakah jika fast feedback 
diterapkan dalam pembelajaran, kesalahan-
kesalahan konsep siswa segera diketahui dan 
diperbaiki? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) 
Membuat umpan balik untuk merespon 
kesulitan siswa yang dapat dilakukan dalam 
waktu singkat dan dapat dilakukan setiap saat 
selama proses pembelajaran berlangsung. (2) 
Mengembangkan model fast feedback baru 
yaitu model closed eyes (3) Memberikan 
contoh metode fast feedback dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada 
pembelajaran fisika tentang sifat partikel zat 
padat, zat cair dan zat gas. 

Manfaat yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah : Memudahkan guru 
untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 
dan dapat memperbaiki salah konsep siswa 
pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

BAHAN DAN  METODE 

Fast Feedback (umpan balik cepat) 
         Fast feedback (umpan balik cepat) 
adalah metode evaluasi yang dapat dilakukan 
setiap waktu, tidak membutuhkan waktu 

koreksi yang lama dan dapat dilakukan saat 
pembelajaran berlangsung. 
        Yang menjadi catatan penting dalam 
metode ini bahwa fast feedback tidak 
digunakan untuk memberikan nilai kepada 
siswa, tetapi dipakai untuk membenahi 
konsep siswa sehingga proses pembelajaran 
selanjutnya lebih efektif. 
Proses umum dari fast feedback yaitu : (1) 
Guru memberikan tugas kepada siswa. (2) 
Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru 
dengan berbagai model fast feedback 
menghitung prosentase jawaban benar siswa. 
(3) Dalam waktu singkat, guru mengetahui 
langkah selanjutnya yang harus diberikan 
kepada siswa. (4) Jika prosentase 
keberhasilan sudah dicapai, guru melanjutkan 
materi. Jika belum, guru memperbaiki dan 
mengulangi materi tersebut sampai 
prosentase keberhasilan tercapai. 

Tujuan penggunaan model “Closed 
Eyes” adalah untuk menghindari jawaban 
siswa yang hanya ikut-ikutan siswa lain yang 
pintar. Diharapkan dengan menutup mata 
siswa tidak terpengaruh jawaban siswa yang 
lain supaya jujur dengan jawaban sendiri. Hal 
ini membantu guru untuk mendapatkan hasil 
evaluasi yang valid, yaitu yang memang 
berdasarkan pemikiran masing-masing siswa, 
bukan hanya berdasarkan sekelompok siswa 
yang dikenal pintar dalam kelas. Dengan 
begitu guru tidak akan keliru dalam 
mengambil langkah selanjutnya, apakah 
harus dilakukan pembelajaran ulang atau 
melanjutkan materi berikutnya. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
          Penelitian tindakan kelas (Classroom 
Action Reserach) merupakan suatu penelitian 
yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan 
pemahaman guru tentang hubungan antara 
kegiatan mengajar dan belajar (Cross dalam 
Angelo, 1991). Dengan PTK guru bisa 
meninjau kembali apa yang sudah dilakukan 
selama ini dalam kelasnya (Kasihani 
Kasbolah, 1998/1999). 

4 tahap dalam PTK, yaitu : (1) 
Perencanaan (Planning), (2) Pelaksanaan 
(Acting), (3) Pengamatan (Observing), (4) 
Refleksi (Reflecting). 4 jenis PTK : (1) Guru 
sebagai peneliti (teacher as researcher). (2) 
Penelitian Tindakan Kolaboratif 
(collaborative action research). (3) 
Eksperimen administrasi sosial (experimental 
social administration).. (4) Penelitian 
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tindakan simultan terpadu (simultaneous- integred action research). 

 
Sifat Zat (Zat Padat, Zat Cair, Zat Gas) 
  

Perbedaan sifat susunan partikel zat diperlihatkan melalui tabel 1. 

 Zat Padat Zat Cair Zat Gas 

Gaya Ikat antar partikel sangat kuat tidak terlalu kuat (lemah) 
Sangat lemah 

Bentuk tetap berubah-ubah 
berubah-ubah 

Volume tetap tetap 
berubah-ubah 

Jarak antar partikel Sangat dekat (rapat) tidak terlalu dekat berjauhan 

 
 

 Adanya gaya ikatan (kohesi) 
antarpartikel yang berbeda pada setiap zat, 
menyebabkan bentuk zat, volume zat, jarak 
antar partikel berbeda.  

Kerapatan antar partikel zat gas 
dalam wadah tertutup dapat diperoleh dengan 
menggunakan: 

 	

��������� = 	
�����ℎ	��������

������	����ℎ	����	������������
 

Metodologi Penelitian 
 Pada penelitian ini, metode yang 
digunakan adalah metode penelitian tindakan 
kelas (PTK) jenis guru sebagai peneliti. 
 Bahan ajar yang dipersiapkan peneliti 
adalah (1) RPP sebagai acuan peneliti dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar. (2) 
Kartu tugas sebagai alat evaluasi untuk 
mengetahui keberhasilan guru dalam 
mengajar dan siswa dalam belajar. (3) 

Lembar observasi untuk mengetahui 
jalannya pembelajaran. 
 Sampel yang digunakan adalah siswa 
SMP Pendowo kelas VII sebanyak 27 siswa 
yang belum mempelajari materi sifat partikel 
sebelumnya. 
 Prosedur pelaksanaan metode fast 
feedback model closed eyes adalah sebagai 
berikut : (1) Perencanaan : pembuatan RPP, 
kartu tugas dan lembar observasi (2) 
Pelaksanaan : Denah meja siswa diatur 
sedemikan rupa untuk memudahkan peneliti 
mengamati kerja siswa dan  melakukan 
wawancara singkat dengan siswa. Setelah 
siswa selesai menjawab kartu tugas secara 
individu, beberapa jawaban berbeda siswa 
dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai 
opsi jawaban untuk siswa lain. Beberapa 
jawaban yang dipilih tadi difoto dan 
diperlihatkan melalui LCD. Ketika salah satu 
opsi jawaban disebutkan, dalam posisi mata 
tertutup siswa yang memiliki jawaban yang 
sama dengan opsi tersebut mengangkat 
tangan. Siswa lain yang memiliki jawaban 
berbeda diminta mengangkat tangan ketika 
seluruh opsi jawaban sebelumnya sudah 
disebutkan. Kemudian guru menghitung 
prosentase jawaban benar siswa sebagai titik 
tolak kegiatan selanjutnya yang akan 
dilakukan. 1 kali siklus feedback dihitung 
sejak pemberian tugas sampai pada guru 
menghitung prosentase keberhasilan. 
Pembelajaran sesuai RPP diberikan jika 
prosentase jawaban benar siswa <70%. Jika 
≥70% dilanjutkan dengan kartu tugas tahap 
selanjutnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Oleh guru 

Oleh siswa 

Gambar 1. Bagan siklus metode fast feedback 

Kartu Tugas 

(Feed) 

Respon 

(Back / Feed) 
Cek 

Tugas baru 

(Back & Feed) 

Pembelajaran 

(Back) 

≥70% 

<70% 

Tabel 1. Perbedaan susunan partikel zat padat, zat cair, zat gas 
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(3) Observasi : Pengamatan dilakukan oleh 
observer yang lain dengan mengisi lembar 
observasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 
(4) Refleksi : Jawaban siswa dan lembar 
observasi dikaji. Data yang yang diperoleh 
dianalisa secara deskripstif kualitatif. 
 Efektivitas pembelajaran dengan 
menggunakan metode fast feedback model 
closed eyes pada materi sifat partikel zat 
padat, zat cair dan zat gas dapat dilihat 
berdasarkan banyaknya kartu tugas yang 
diberikan kepada siswa. Jika kartu tugas yang 
diberikan tidak melebihi kartu tugas yang 
dipersiapkan maka dapat dikatakan efektif, 
misalnya kartu tugas yang disiapkan 
berjumlah 3 kartu (rancangan) dan yang 
diberikan (implementasi) hanya 1 kartu, maka 
dapat dikatakan bahwa itu efektif. Jika 
implemetasinya 2 kartu maka sangat baik dan 
jika implementasinya 3 kartu maka dikatakan 
baik. Tapi jika implementasinya lebih dari 

rancangan (>3 kartu) maka diperlukan kajian 
lebih lanjut dalam analisis tentang kartu 
tugasnya dan pembelajarannya. 
 Cara sederhana untuk mengetahui 
tingkat pemahaman siswa adalah sebagai 
berikut: 
                         ����������	�������	����� =

	
������	�������	�����

������	�����
× 100% 

 Indikator keberhasilan dikatakan 
tercapai jika prosentase jawaban benar siswa 
≥70%. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 Dalam penelitian ini terdapat 3 tahap 
pembelajaran. Dalam 3 tahap tersebut ada 2-8 
model kartu tugas dan setiap model terdiri 
dari 2-3 kartu yang memiliki tingkat kesulitan 
yang sama. Berikut tabel hasil penelitian : 
 

 

Tahap Model Kartu Tugas 
Waktu 1x siklus 

feedback 
Prosentase siswa 

benar (%) 

Rancangan/ 
Implementasi 
(kartu tugas) 

Efektifitas 

1 

a 

1 4,08’ 14,80 
3

3�  Baik 2 4’ 66,70 

3 3,40’ 92,60 

b 

1 3,35’ 96,30 
3

1�  Efektif 2   

3   

 

2 

a 

1 4’ 59,30 
3

2�  Sangat Baik 2 3,45’ 81,50 

3   

b 

1 4,55’ 85,20 

3
2�  Baik 2   

3 5,30’ 51,90 

c 

1 4,33’ 66,70 
3

2�  Sangat Baik 2 4,20’ 88,90 

3   

d 

1 4,49’ 92,60 
3

1�  Efektif 2   

3   

 

Gambar 2. Bagan langkahnya pembelajaran menggunakan  fast feedback 

Sumber : Siti Noor Fauziah, Tugas Akhir. 2012  
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3 
a 

1 5’ 63,00 2
2�  Baik 

2 4’ 92,60 

b 
1 5’ 77,80 2

1�  Efektif 
2   

c 
1 4,47’ 77,80 2

1�  Efektif 
2   

d 
1 4,26’ 92,60 2

1�  Efektif 
2   

e 1 4,03’ 100 2
1�  Efektif 

 2   

f 
1 7,11’ 85,20 2

1�  Efektif 
2   

g 
1 5,45’ 100 2

1�  Efektif 
2   

h 
1 8,20’ 96,30 

2
1�  Efektif 

2   

 

Keterangan 
Rancangan : kartu tugas yang dipersiapkan sebelumnya untuk evaluasi 
Implementasi : kartu tugas yang diberikan pada siswa sampai indikator keberhasilan tercapai 
(kartu tugas yang digunakan) dalam evaluasi. 

 

 

Setelah jumlah prosentase jawaban benar 
siswa ditemukan, setiap kartu tugas dibahas 
melalui demonstrasi di depan kelas. Jika 
indikator keberhasilan telah tercapai, tapi 
masih ada siswa yang menjawab salah, 
tindakan yang dilakukan peneliti adalah 
selesai demonstrasi, peneliti bertanya kepada 
siswa-siswa alasan mengapa jawaban tersebut 
yang ditampilkan melalui LCD salah. 
Kemudian dilanjutkan ketahap selanjutnya. 

Tahap Pembelajaran 1 
Indikator : Menjelaskan sifat susunan 

partikel zat padat. Siswa diharapkan dapat 
memahami bahwa sifat susunan zat padat 
adalah : (1) Ukuran partikel tetap. (2) Jumlah 
partikel tetap. (3) Jarak antar partikel tetap 
(rapat). (4) Bentuk tetap. (5) Susunannya 
tetap (6) Volume tetap. (7) Dipengaruhi gaya 
gravitasi yang menarik semua benda ke arah 
pusat bumi. (8) Gaya tarik menarik antar 
partikel sangat kuat. 

Dalam tahap ini terdapat 2 model kartu 
tugas, yaitu a (dipindahkan) dan b 
(dimiringkan). 

Untuk kartu tugas I a1 indikator 
keberhasilan belum tercapai. Sebagian besar 
siswa menjawab salah. Untuk itu perlu 
diberikan pembelajaran. Pembelajaran 
dilakukan dengan demonstrasi. Benda (zat 
padat) dimasukkan dan dipindah-pindahkan 

dalam wadah yang berbeda bentuk. Bentuk 
benda selalu tetap. Siswa ditugaskan 
membandingkan jawaban mereka masing-
masing dengan hasil pengamatan. Setelah itu 
dilanjutkan dengan kartu tugas I a2. 

Untuk kartu tugas I a2 indikator 
keberhasilan masih belum tercapai, meskipun 
prosentase jawaban benar sudah meningkat, 
tapi masih didapatkan kesalahan yang sama 
seperti tugas I a1. Untuk itu pembelajaran 
diberikan sekali lagi dalam bentuk 
demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan 
sama seperti sebelumnya. Benda dimasukkan 
dalam berbagai bentuk wadah. Benda selalu 
terletak di dasar wadah. Ketika ditanyakan 
mengapa benda terletak di dasar wadah, 
seluruh siswa bisa menjawabnya. Karena 
adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. 
Kemudian siswa ditugaskan membandingkan 
jawaban mereka masing-masing dengan hasil 
pengamatan. Setelah itu dilanjutkan dengan 
kartu tugas I a3. 

Untuk kartu tugas I a3 indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas I b1. 

Untuk kartu tugas I b1 indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Pembelajaran 
dilanjutkan dengan menyimpulkan sifat 
susunan zat padat. Untuk mempermudah 
siswa mengerti susunan zat padat. 3 orang 
siswa ditunjuk maju ke depan. Ketiga siswa 
tersebut saling mengaitkan lengan tangan 
secara erat. Saat ketiga siswa itu diminta 

Tabel 2. Hasil Pengamatan 
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bergerak-gerak, ikatan tangan mereka tidak 
bisa terlepas. Kemudian dijelaskan bahwa 
ketiga siswa tadi diandaikan sebagai partikel 
zat padat. Mereka memiliki gaya tarik 
menarik yang kuat, ikatan mereka sangat kuat 
sehingga sulit untuk dilepaskan. Itulah 
alasannya mengapa bentuk zat padat selalu 
tetap. 

 Dilanjutkan ke tahap berikutnya 
tentang zat cair. Siswa diberikan kartu tugas 
II a1. 
 Pada tahap ini, ada beberapa 
kesalahan siswa berturut-turut yang ditemui 
peneliti, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesalahan diatas menunjukkan 
bahwa siswa belum paham tentang adanya 
pengaruh gaya gravitasi. Pada pembelajaran 
setelah kartu tugas I a1 peneliti lupa 
menggiring siswa untuk mengamati adanya 
pengaruh gravitasi yang menarik semua 
benda kearah pusat bumi. Untuk itu dalam 
pembelajaran setelah kartu tugas I b1, peneliti 
menggiring siswa untuk mengamati dimana 
letak benda dalam setiap wadah yang berbeda 
bentuk. 

Tahap Pembelajaran II 
 Indikator : Menjelaskan sifat susunan 
partikel zat cair. Siswa diharapkan dapat 
memahami bahwa sifat susunan zat cair 
adalah : (1) Ukuran partikel tetap. (2) Jumlah 
partikel tetap. (3) Jarak antar partikel tetap 
(tidak terlalu rapat). (4) Volume tetap (5) 
Bentuk berubah-ubah (6) Susunannya 
berubah-ubah. (7) Bentuk permukaannya 
selalu datar (sejajar dengan bumi). (8) 
Dipengaruhi gaya gravitasi yang menarik 
semua benda ke arah pusat bumi. (9) Gaya 
tarik menarik antar partikel tidak terlalu kuat. 

Dalam tahap ini terdapat 4 model 
kartu tugas, yaitu a (dipindahkan), b 
(dimiringkan), c (ditambahkan), dan d 
(disedot).   

Untuk kartu tugas II a1 indikator 
keberhasilan belum tercapai. Untuk itu 
diberikan pembelajaran melalui demonstrasi. 
Disediakan 2 wadah yang berbeda (gemuk 
dan kurus). Siswa ditugaskan 

membandingkan tinggi zat cair dalam wadah 
gemuk dengan zat cair yang sama jika 
dipindahkan dalam wadah kurus. Zat cair 
lebih tinggi ketika berada dalam wadah kurus 
daripada dalam wadah gemuk. Kemudian 
siswa ditugaskan untuk mengamati 
jawabannya masing-masing dengan hasil 
pengamatan. Setelah itu dilanjutkan kartu 
tugas II a2 sebagi uji pemahaman siswa. 

Untuk kartu tugas II a2 indikator 
keberhasilan sudah tercapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas II b1. 

Untuk kartu tugas II b1 indikator 
keberhasilan sudah tercapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas II b3. 

Untuk kartu tugas II b3 indikator 
keberhasilan malah menurun. Padahal kartu 
tugas sebelumnya sudah mencapai indikator 
keberhasilan. Hal ini diakibatkan siswa belum 
biasa menggunakan bejana berhubungan. 
Untuk itu dilakukan pembelajaran dengan 
demonstrasi. Bejana berhubungan (4kaki) 
yang diisi air dimiringkan, bisa terlihat zat 
cair selalu sejajar dengan bumi (datar) bukan 
dengan wadahnya. Siswa ditugaskan untuk 
membandingkan jawaban mereka dengan 
hasil pengamatannya. Ditambahkan 
penjelasan tentang prinsip zat cair dalam 
bejana berhubungan yaitu untuk zat cair yang 
sama, ketinggiannya selalu sama di tiap 
kakinya (diukur dari permukaan yang sejajar 
bumi). Setelah itu, dilanjutkan dengan kartu 
tugas II c1 yang masih membahas tentang zat 
cair dalam bejana berhubungan. 

kartu tugas I a1 kartu tugas I a2 
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Untuk kartu tugas II c1 indikator 
keberhasilan belum tercapai. Untuk itu 
dilakukan pembelajaran. Dilakukan 
demonstrasi dengan menambahkan air dalam 
bejana berhubungan pada salah satu kakinya. 
Ketinggian air setiap kaki sama. Siswa 
ditugaskan untuk membandingkan 
jawabannya dengan hasil pengamatan. 
Kemudian dijelaskan bahwa dapat dilihat di 
gambar kartu tugas bahwa kerapatan antar 
partikel zat padat dan zat cair berbeda. Ini 
semua dikarenakan gaya tarik menarik antar 
partikel zat cair yang tidak sekuat zat padat. 
Setelah itu, dilanjutkan kartu tugas II c2. 

Untuk kartu tugas II c2 indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas II d1. 

Untuk kartu tugas II d1 indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Pembelajaran 
dilanjutkan untuk menyimpulkan sifat 
susunan partikel zat cair. Untuk memudahkan 

siswa memahaminya dilakukan analogi 
partikel zat cair. 3 siswa maju kedepan kelas 
dan saling bergandengan tangan. Ketiga 
siswa tersebut ditugaskan untuk bergerak dan 
saling berpindah posisi tanpa melepaskan 
gandengan tangan mereka. Kemudian 
dijelaskan bahwa ketiga siswa tersebut 
diandaikan sebagai partikel zat cair yang 
selalu bergerak terus menerus tapi karena 
ikatannya tidak terlalu kuat seperti pada zat 
padat sehingga mereka bisa berpindah-pindah 
tempat dan berganti posisi tanpa melepaskan 
ikatannya. Jaraknyapun tidak serapat partikel 
zat padat. Hal ini yang menyebabkan bentuk 
zat cair selalu  berubah-ubah tapi jarak antara 
partikelnya selalu tetap. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan kartu tugas tahap 
selanjutnya tentang zat gas yaitu III a1. 

Pada tahap ini, ada beberapa 
kesalahan siswa berturut-turut yang ditemui 
peneliti, yaitu sebagai berikut:  

 
 

 

 

 

 
 

Kesalahan siswa pada gambar diatas 
adalah: (1) Jaraknya semakin dekat, 
seharusnya tetap (tidak terlalu rapat), (2) 
Bentuk zat cair berbeda dengan susunan 
partikelnya, seharusnya susunan partikelnya 
menentukan bentuk dari zat cair. (3) Ada 
ruang kosong diantara gambar partikelnya 
dengan gambar permukaannya (garis putus-
putus), seharusnya gambar permukaannya 
ditentukan oleh bentuk susunan partikelnya. 
Penyebabnya adalah siswa masih bingung 

membedakan antara zat cair dan zat padat, 
sehingga siswa menggambarkan partikelnya 
seperti zat padat dan gambar permukaannya 
seperti zat cair. Kesalahan ini tidak 
ditemukan pada kartu tugas II b3, II c1 dan II 
c2. Kemungkinan penyebab siswa kembali 
mengalami kesalahan ini kembali pada kartu 
tugas II d1 karena peneliti kurang 
menekankan tentang penjelasan susunan 
partikel zat cair yang berbeda dengan zat 
padat pada pembelajaran sebelumnya. 
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Kesalahan siswa pada gambar diatas 
adalah: tinggi air di setiap kaki tidak sama, 
seharusnya sama. Ini disebabkan karena 
siswa masih kurang paham bahwa tinggi zat 
cair yang sama pada setiap kaki pada bejana 
berhubungan selalu sama. Kesalahan ini 
ditemukan berulang karena demonstrasi yang 
dilakukan peneliti didepan kelas tidak bisa 
sepenuhnya diamati setiap siswa yang 
jaraknya jauh dengan peneliti. Untuk itu pada 
pembelajaran selanjutnya peneliti berusaha 
untuk berkeliling supaya seluruh siswa bisa 
mengamati. 

Tahap Pembelajaran III 
Indikator : Menjelaskan sifat susunan 

partikel zat gas. Siswa diharapkan dapat 
memahami bahwa sifat susunan zat gas 
adalah : (1) Ukuran partikel tetap. (2) Jumlah 
partikel tetap (dalam ruang tertutup). (3) 
Jarak antar partikel saling berjauhan. (4) 
kerapatannya berubah-ubah sesuai volume 
wadah (5) Bentuk berubah-ubah. (6) 
Susunannya berubah-ubah (memenuhi 
ruangan). (7) Volumenya berubah-ubah (8) 
Untuk skala kecil, gaya gravitasi diabaikan. 
(9) Gaya tarik menarik antar partikel sangat 
lemah.  

Dalam tahap ini terdapat 8 model 
kartu tugas, yaitu a (dipindahkan), b 
(dimiringkan), c (diisi), d (ditekan), e 
(disedot), f,g dan h (menghitung kerapatan). 

Untuk kartu tugas III a1 indikator 
keberhasilan belum tercapai. Untuk itu 
diberikan pembelajaran melalui demonstrasi. 
Kotak kosong diberi beberapa lubang, 
kemudian salah satu lubangnya disemprotkan 
parfume masuk kedalam kotak. Parfume bisa 
dibau melaui lubang-lubang yang lain. Hal ini 
membuktikan bahwa parfume  sebagai zat gas 
bisa menyebar memenuhi kotak. Kemudian 
siswa ditugaskan untuk membandingkan 
jawaban mereka masing-masing dengan hasil 
pengamatan. Dilanjutkan dengan kartu tugas 
III a2. 

Untuk kartu tugas III a2 indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas III b1. 

Untuk kartu tugas III b1 indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas III c1. 

Untuk kartu tugas III c1  indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas III d1. 

Untuk kartu tugas III d1  indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas III e1. 

Untuk kartu tugas III e1  indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Dilanjutkan 
dengan kartu tugas III f1. 

Untuk kartu tugas III f1  indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Setelah kartu 
tugas dikerjakan bersama, dilanjutkan dengan 
kartu tugas III g1. 

Untuk kartu tugas III g1  indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Setelah kartu 
tugas dikerjakan bersama, dilanjutkan dengan 
kartu tugas III h1. 

Untuk kartu tugas III h1  indikator 
keberhasilan sudah dicapai. Setelah kartu 
tugas dikerjakan bersama, siswa ditanyakan 
kesimpulan apa saja yang bisa diambil 
tentang zat gas. Untuk memudahkan siswa 
memahami partikel zat gas, dilakukan analogi 
partikel zat gas. 3 siswa ditunjuk maju 
didepan kelas. 3 siswa itu berdiri dengan 
posisi terpisah, dan jika bertemu mereka akan 
saling bertumbukkan dan bergerak terpisah. 
Kemudian dijelaskan bahwa ketiga siswa 
tersebut diandaikan sebagai partikel zat gas 
yang terpisah yang bebas bergerak 
kemanapun memenuhi ruangan tanpa 
bertambah banyak dengan sendirinya. Ikatan 
antar partikelnya yang lemah menyebabkan 
ketika mereka saling bertumbukkan satu 
sama lain maka akan bergerak terpisah satu 
sama lain memenuhi ruangan yang 
ditempatinya. Partikel zat cair memiliki 
kecepatan dan energi kinetik ketika bergerak. 

Pada tahap ini, ada beberapa 
kesalahan siswa yang ditemui peneliti 
berturut-turut, yaitu sebagai berikut:  
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Kesalahan siswa seperti pada gambar 
diatas adalah: jumlah partikelnya bertambah 
banyak, seharusnya tetap (ruang tertutup). 
Penyebabnya adalah siswa berpikir bahwa  
partikel zat gas jika masuk dalam wadah yang 
lebih besar maka jumlahnya akan bertambah 
banyak. Kesalahan ini ditemukan berulang-
ulang karena kekeliruan siswa dalam 
mengartikan kesimpulan berdasarkan 
demonstrasi kotak yang melalui satu 
lubangnya disemprotkan parfume. Siswa 
berpikir bahwa zat gas memenuhi ruangan 

dengan bertambah banyak. Padahal setiap 
partikel memiliki kecepatan jadi ketika 
partikel satu dengan yang lainnya bertemu 
(karena ada gaya tarik menarik yang lemah)  
akan terjadi tumbukan antarpartikel sehingga 
setiap partikel akan bergerak dengan arah 
tidak tentu dan memenuhi ruang. Yang 
dilakukan peneliti selanjutnya adalah 
menekankan lagi pada siswa tentang gaya 
ikat antar partikel zat gas yang lemah dan 
tumbukan yang terjadi antar partikel. 

 
 

 

 

 

 

 

Kesalahan siswa diatas adalah: zat 
gas dipengaruhi gravitasi, seharusnya untuk 
skala kecil seperti dalam kartu tugas III c1  
efek gaya gravitasi bisa diabaikan. 
Penyebabnya karena siswa menyamakannya 
dengan zat padat dan zat cair. Letak zat padat 
dan zat cair selalu berada di dasar wadah 
karena adanya gaya gravitasi. Untuk 
meremidiasinya, peneliti menjelaskan bahwa 
zat gas sangat ringan, sehingga gaya 
apungnya mampu mengimbangi gaya 
gravitasi bumi. Dan karena tumbukan antar 
partikelnya yang membuat partikel zat gas 
memiliki kecepatan dan energi kinetik.  Maka 
dari itu zat gas bebas bergerak kemana saja 
memenuhi ruangan yang ditempatinya. 
Pengaruh gravitasi terhadap zat gas dapat 
diamati dalam skala yang besar yaitu untuk 

kerapatan dari setiap lapisan udara di 
permukaan bumi (atmosfer, litosfer,dll) atau 
kerapatan udara di daerah dataran rendah 
(pantai) yang berbeda dengan kerapatan 
udara didaerah dataran tinggi (pegunungan). 
Dalam hal ini efek gravitasi bisa diabaikan 
karena zat gas yang digunakan dalam skala 
yang kecil. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang bisa diambil dari 
penelitian ini adalah metode fast feedback 
model “Closed Eyes” berhasil digunakan 
sebagai umpan balik untuk merespon 
kesulitan siswa dan efektif digunakan dalam 
proses belajar mengajar. Metode ini 
memudahkan guru untuk mengetahui 
kesalahan yang dialami siswa, sehingga guru 
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bisa dengan segera memberikan perbaikan 
melalui pembelajaran. Dengan model closed 
eyes guru bisa memperoleh jawaban 
berdasarkan pemikiran masing-masing siswa, 
tidak hanya sekedar mengikuti jawaban 
teman lain yang menurut mereka pintar. 
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