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1. Pendahuluan 
Konsolidasi/pemantapan merupakan 

kegiatan akhir dalam proses pembelajaran. 
Konsolidasi dapat dilakukan dengan memberi 
tugas, pekerjaan rumah, evaluasi maupun 
terapan kepada siswa. Diantara konsolidasi 
lain yang paling sering dilakukan oleh guru 
adalah memberi evaluasi, dimana konsep 
dasar evaluasi adalah untuk mendapatkan 
umpan balik (feedback) atas kinerja guru 
maupun siswa. Umpan balik digunakan guru 
untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 
terhadap materi yang telah diberikan. Jika 
siswa masih mengalami kesulitan guru 
melakukan pembelajaran untuk memperbaiki 
kesalahan tersebut, namun jika siswa telah 
paham pembelajaran dilanjutkan dengan 
materi selanjutnya. 

Masalahnya, koreksi guru hampir 
tidak pernah dilakukan pada saat itu juga dan 
seringkali dibawa pulang sehingga proses 
koreksi menjadi lama (slow  feedback) 
apalagi dengan jumlah siswa yang banyak. 
Karena lamanya waktu koreksi, guru dan 

siswa terlambat mengetahui pencapaian hasil 
belajar. Dengan demikian umpan balik 
(feedback) yang didapatkan terlambat dan 
guru tidak dapat memperbaiki jika siswa 
masih mengalami kesulitan sementara 
pembelajaran terus berlangsung. Akibatnya 
siswa yang belum menguasai materi akan 
terus ketinggalan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, 
telah ditemukan teori koreksi cepat yaitu fast 
feedback (umpan balik cepat). Kelebihan 
metode fast feedback yaitu kesulitan siswa 
dapat segera diketahui, sehingga guru dapat 
segera memperbaikinya dengan memberi 
pembelajaran pada saat itu juga. Penelitian 
tentang fast feedback telah dilakukan oleh 
mahasiswa pendidikan Fisika UKSW dengan 
mengembangkan berbagai model, diantaranya 
model klasikal oleh Debora N. Sudjito, Peer 
to Peer to Support In Group oleh Singgih A. 
S. Utami,  Stick Card oleh Pratiwi Oktaviani, 
Papan Angkat oleh Indah Dwi Lestari, 
Grouping Answer  oleh Siti Kongidah, 
Indikasi Warna oleh Siti N. Fauziah, dan 
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Voting oleh Morita D. Yuliana. Dalam 
penelitian ini fast feedback dikembangkan 
dengan model baru, yaitu fast feedback model 
“Masuk Barisan” dalam pembelajaran fisika 
tentang gaya Lorentz pada penghantar 
berarus listrik. Dengan fast feedback model 
ini guru dapat mengetahui siswa yang sudah 
dan belum memahami materi karena tidak 
hanya kartu tugas yang dikumpul, tetapi 
siswa juga berkumpul masuk barisan sesuai 
dengan jawaban mereka.  

Masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah metode fast feedback model “Masuk 
Barisan”  dapat memberikan umpan balik 
cepat dalam kelas besar untuk mengetahui 
kesalahan siswa sehingga guru dapat segera 
memberikan pembelajaran untuk mengatasi 
kesalahan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah (i) 
Mengembangkan model fast feedback  baru 
yaitu model “Masuk Barisan”, dimana setelah 
siswa selesai mengerjakan kartu tugas mereka 
masuk barisan sesuai dengan opsi jawaban 
yang mereka pilih.  (ii) Memberikan contoh 
metode tersebut dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan diuji cobakan 
keberhasilannya. 

Manfaat penelitian ini adalah (i) 
Melatih siswa untuk percaya dengan 
kemampuan sendiri dan fokus dalam 
pembelajaran, (ii) Membantu guru 
mengetahui kesulitan siswa dan segera 
memberikan pembelajaran untuk mengatasi 
kesulitan tersebut, (iii) Membuat pihak 
sekolah menyadari pentingnya umpan balik 
bagi siswa dan guru dalam upaya 
meningkatkan mutu sekolah. 

 
2. Bahan dan Metode 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian 
tindakan kelas dengan guru sebagai peneliti. 
Guru menentukan masalah yang akan 
diselesaikan (perencanaan), menentukan 
tindakan untuk mengatasi masalah tersebut 
(tindakan), melaksanakan rancangan tindakan 
dalam pembelajaran (observasi) dan 
merefleksi tindakan yang telah dilaksanakan 
dalam pembelajaran (refleksi).  

Alat pengumpul data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah (1) Kartu tugas 
untuk mendapatkan feedback terhadap tugas 
yang diberikan oleh guru, (2) RPP sebagai 
panduan untuk mengajar, (3) Lembar 
observasi KBM untuk mengetahui efektivitas 
pembelajaran berdasarkan waktu dan 
keaktifan siswa. Sampel yang digunakan 
adalah siswa SMP di Magelang sebanyak 30 
siswa yang belum mempelajari materi 
kemagnetan sebelumnya.  

Prosedur penelitian tindakan kelas yang 

digunakan dengan menerapkan metode fast 

feedback model “Masuk Barisan” yaitu (1) 

Persiapan : membuat kartu tugas, opsi 

jawaban, RPP dan lembar observasi KBM. 

(2) Pelaksanaan : denah tempat duduk siswa 

diatur menjadi 3 deret dengan lorong diantara 

tempat duduk digunakan sebagai tempat 

berbaris untuk siswa. Kartu tugas dibagikan 

kepada semua siswa. Siswa mengerjakan 

tugas secara mandiri pada kartu tugas. 

Setelah siswa selesai mengerjakan kartu 

tugas, guru menampilkan opsi jawaban 

dengan opsi A dan B menggunakan LCD. 

Siswa diminta mencocokkan jawaban dengan 

opsi dan dipersilahkan masuk barisan sesuai 

jawaban mereka, untuk siswa yang 

jawabannya tidak sama dengan opsi A dan B 

masuk barisan C. Kartu tugas dikumpulkan 

kepada siswa yang berada pada barisan paling 

depan. Guru menghitung secara cepat jumlah 

siswa yang masuk barisan benar (B) untuk 

mengetahui prosentase siswa yang menjawab 

benar, jika prosentase siswa yang menjawab 

benar ≥ 70% siswa diberi kartu tugas tahap 

selanjutnya dan jika siswa yang menjawab 

benar <70% maka dilakukan pembelajaran 

sesuai dengan RPP.  Pembelajaran dilakukan 

secara klasikal. Mulai dari siswa menerima 

kartu tugas, mengerjakan sampai guru 

menghitung jumlah siswa yang menjawab 

benar merupakan 1 siklus feedback.   

 

 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 
 
 

335 
 

 
 

 

 

                                         Gambar 1. Bagan siklus fast feedback secara klasikal 

 

  
 
  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan langkah pembelajaran menggunakan Metode  Fast Feedback secara klasikal 

(3) Observasi : pengamatan dilakukan oleh 

orang lain dengan  mengisi lembar observasi 

untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 

dengan menggunakan metode fast feedback. 

(4) Refleksi : kartu jawaban siswa dan lembar 

observasi KBM dikaji. Efektivitas 

pembelajaran dengan metode fast feedback 

model “Masuk Barisan” dapat dilihat dari 

jumlah siswa yang menjawab benar, jumlah 

siklus feedback dan waktu yang dibutuhkan 

pada setiap siklusnya. Data yang diperoleh 

dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk 

tiap tahap pembelajaran. Prosentase jawaban 

siswa yang benar diperoleh dengan cara : 

 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika : 
1. Minimal 70% siswa merespon tugas 

dengan baik.  
2. Minimal 70% siswa menjawab benar.  
3. Waktu untuk 1 siklus feedback 

maksimal 10 menit.  
 

3. Hasil dan Diskusi  
3.1. Hasil Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari 3 tahap 
pembelajaran, dimana setiap tahap 
pembelajaran terbagi menjadi menjadi 
subtahap A dan subtahap B. Dalam subtahap 
A dan B terdapat 4 kartu tugas dengan 
kesulitan yang setara. Untuk setiap kartu 
tugas terdapat 2 buah opsi jawaban yaitu a, 
dan b dengan opsi b merupakan jawaban 
yang benar. Hasil penelitian seperti tabel 
berikut: 

 

 

 

 

 

< 70% 

Tugas dari 

Guru 

≥ 70% Cek oleh 

guru 
Jawaban 

siswa 

Tugas 

baru dari 

Pembelajaran oleh Guru 

Tahap Pembelajaran 

Cek Pembelajaran 

Tugas Respon 

Tahap Pembelajaran 

Cek Pembelajaran 

Tugas Respon 

 

Waktu 

Tingkat 

kesulitan 

Jalannya Pembelajaran 
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Tabel 1. Tahapan, siklus, waktu dan hasil belajar siswa. 

Tahap Sub 
Tahap 

Kartu 
Tugas 

Waktu 1 Siklus Feedback Prosentase Siswa (%) 

Alokasi  Realita  a b c 

I A 1 10’ 6.44’ 26,67 33,33 40 

2 10’ 5.53’ 16,67 83,33 - 

3 Tidak Perlu 

4 Tidak Perlu 

B 1 10’ 6.25’ 20 80 - 

2 Tidak Perlu 

3 Tidak Perlu 

4 Tidak Perlu 

II A 1 10’ 7.16’ 55,33 26,67 20 

2 10’ 6.45’ 23,33 76,67 - 

3 Tidak Perlu 

4 Tidak Perlu 

B 1 10’ 5.49’ 30 56,67 13,33 

2 10’ 5.31’ 20 80  

3 Tidak Perlu 

4 Tidak Perlu 

III A 1 10’ 7.56’ 30 46,67 23,33 

2 10’ 5.42’ 16,67 83,33 - 

3 Tidak Perlu 

4 Tidak Perlu 

B 1 10’ 7.58’ 30 36,67 33,33 

2 10’ 6.42’ 13,33 80 6,67 

3 Tidak Perlu 

4 Tidak Perlu 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa per tahap pembelajaran per kartu tugas 
yang dijawab oleh siswa.  

3.2. Analisa Tiap Tahap Pembelajaran  
1. Tahap Pembelajaran I  

Dalam tahap ini, pembelajaran dibagi 
menjadi 2 tahap yaitu tahap pembelajaran I.A 
dan tahap pembelajaran I.B. 
Tahap Pembelajaran I.A 
Indikator : mampu menggambarkan garis 
medan magnet di sekitar magnet batang. 
Kartu Tugas I.A.1 

Opsi jawaban yang disediakan untuk 
kartu tugas I.A.1 adalah sebagai berikut: 

a)       b) 

 

 

Gambar 3. Opsi jawaban kartu tugas I.A.1 
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Opsi jawaban a dipilih oleh 26,67% (8) 
siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 
menggambarkan medan disekitar magnet 
batang dari kutub selatan menuju kutub utara. 
Opsi jawaban b dipilih oleh 33,33% (10) 
siswa yang merupakan jawaban benar, siswa 
menggambarkan medan disekitar magnet 
batang adalah dari kutub utara menuju kutub 
selatan 
Sebanyak 40% (12) siswa menggambarkan 

medan magnet disekitar magnet batang dari 

kutub utara menuju kutub selatan sedangkan 

medan magnet di kutub selatan menuju kutub 

utara sehingga medan magnet seperti berputar 

searah jarum jam di sekitar magnet batang 

seperti gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas I.A.1 

Waktu yang digunakan untuk 1 siklus 
feedback dalam kartu tugas I.A.1  adalah 6 
menit 44 detik. Jumlah siswa yang menjawab 
benar pada kartu tugas ini <70 % sehingga 
siswa diberi pembelajaran.  

Pembelajaran dilakukan dengan 
demonstrasi yaitu meletakkan  kompas 
disekitar magnet batang. Diinformasikan 
kepada siswa bahwa perjanjian arah medan 
magnet di dalam magnet menunjuk dari kutub 
selatan menuju kutub utara. Dengan 
percobaan ini ternyata medan magnet di luar 
magnet dari kutub utara menuju kutub 
selatan. Jawaban siswa yang benar dibahas 
melalui diskusi.  
Untuk mengecek apakah pembelajaran yang 

dilakukan sudah berhasil atau belum maka 

diberikan kartu tugas I.A.2. 

Kartu Tugas I.A.2 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas I.A.2 adalah sebagai berikut: 
 

 
a.                                     b.                                          

 

 

Gambar 7. Opsi jawaban kartu tugas I.A.2 

Opsi jawaban a dipilih oleh 16,67% (5) 
siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 
menggambarkan medan magnet dari kutub 
selatan menuju kutub utara. Opsi jawaban b 
dipilih oleh 83,33% (25) siswa yang 
merupakan jawaban benar, siswa 
menggambarkan medan magnet dari kutub 
utara menuju kutub selatan.  

Analisa KBM  
Waktu untuk 1 siklus feedback dalam 

kartu tugas I.A.2  adalah 5 menit 53 detik. 
Setelah pembelajaran, jumlah siswa yang 
menjawab benar (opsi b) pada kartu tugas 
I.A.2 naik menjadi 83,33% (25). Siswa dapat 
menggambarkan medan magnet di sekitar 
magnet batang menggunakan dasar yang 
benar berdasarkan pengamatan pada saat 
pembelajaran.  

Dalam tahap ini, ada beberapa siswa 
yang melompat meja ketika akan memasuki 
barisan sehingga kelas menjadi ramai dan 
belum teratasi dengan baik. Karena Jumlah 
siswa yang menjawab benar pada kartu tugas 
I.A.2 ≥70 % maka pembelajaran dilanjutkan 
ke kartu tugas I.B.1.  
 
Tahap Pembelajaran I.B 
Indikator : mampu menggambarkan garis 
medan magnet di sekitar magnet ladam (U). 
Kartu Tugas I.B.1 

Opsi jawaban yang disediakan untuk 
kartu tugas I.B.1 adalah sebagai berikut: 

 
   a.                                     b.                                                                                                     

 

 

Gambar 8. Opsi jawaban kartu tugas I.B.1 

Opsi jawaban a dipilih oleh 20% (6) 
siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 
menggambarkan medan magnet dari kutub 
selatan menuju kutub utara. Opsi jawaban b 
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dipilih oleh 80% (24) siswa yang merupakan 
jawaban benar, siswa menggambarkan medan 
magnet dari kutub utara menuju kutub 
selatan.  

Waktu untuk 1 siklus feedback dalam 
kartu tugas I.B  adalah 6 menit 25 detik, 
jumlah siswa yang memilih opsi b (benar) 
berkurang menjadi 80% (24) siswa 
dikarenakan mereka mengalami kesulitan 
untuk menggambarkan medan magnet 
disekitar magnet ladam. Perjanjian arah 
medan magnet disekitar magnet ladam yaitu 
dari kutub utara menuju kutub selatan. 

Setelah diberi pengarahan, siswa dapat 
memasuki barisan dengan tertib sehingga 
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 
dan kelas tidak terlalu ramai. Karena jumlah 
siswa yang menjawab benar pada kartu tugas 
I.B.1 ≥70 % maka pembelajaran dilanjutkan 
ke tahap II.  

 
2. Tahap Pembelajaran II  

Dalam tahap ini, pembelajaran dibagi 
menjadi 2 tahap yaitu tahap pembelajaran 
II.A dan tahap pembelajaran II.B. 
 
Tahap Pembelajaran II.A 
Indikator : mampu menggambarkan garis 
medan magnet di sekitar penghantar lurus 
berarus listrik. 
Kartu Tugas II.A.1 

Opsi jawaban yang disediakan untuk 
kartu tugas II.A.1 adalah sebagai berikut: 

 
a.                    b.                                       
   

 

 

Gambar 9. Opsi jawaban kartu tugas II.A.1 

Opsi jawaban a dipilih oleh 55,33% (16) 

siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 

menggambarkan medan magnet searah jarum 

jam. Opsi jawaban b dipilih oleh 26,67% (8) 

siswa yang merupakan jawaban benar, siswa 

menggambarkan garis medan magnet 

berlawanan dengan arah jarum jam. Sebanyak 

16,67% (5) siswa menjawab seperti gambar 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas II.A.1 

Siswa menggambarkan medan magnet 
pada penghantar lurus berarus listrik seperti 
menggambarkan medan magnet pada magnet, 
yaitu dari ujung penghantar yang satu ke 
ujung yang lain dengan arah sesuai arah arus 
listrik.   

Sebanyak 3,33% (1) siswa menjawab 
seperti gambar 11.  

 

 
 

Gambar 11. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas II.A.1 

Siswa tidak memiliki dasar yang benar 
untuk menggambarkan medan magnet pada 
penghantar lurus berarus listrik.  

Waktu untuk 1 siklus feedback dalam 
kartu tugas II.A.1  adalah 7 menit 16 detik. 
Jumlah siswa yang menjawab benar pada 
kartu tugas II.A.1 <70 % sehingga siswa 
diberi pembelajaran.  
Pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi 

yaitu meletakkan kompas kecil disekitar 

penghantar lurus. Siswa diminta mengamati 

arah kompas sebelum dan sesudah 

penghantar dialiri arus listrik untuk 

membuktikan bahwa disekitar penghantar 

I 

B 

I 

B 
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lurus berarus listrik ada medan magnet. 

Untuk menentukan arah medan magnet 

disekitar penghantar lurus dengan kaidah 

tangan kanan, yaitu : apabila kita mengengam 

penghantar lurus berarus dengan tangan 

kanan, maka ibu jari menunjukkan arah arus 

listrik (I) dan arah lengkungan keempat jari 

lainya menyatakan arah medan magnet (B). 

Jawaban siswa yang benar dibahas melalui 

diskusi. 

Untuk mengecek apakah pembelajaran 
ini sudah berhasil atau belum maka diberikan 
kartu tugas II.A.2. 
 
Kartu Tugas II.A.2 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas II.A.2 adalah sebagai berikut: 

a.              b.                                        
 

 
 

Gambar 14. Opsi jawaban kartu tugas II.A.2 

Opsi jawaban a dipilih oleh 23,33% (7) siswa 

yang merupakan jawaban salah, siswa 

menggambarkan garis medan magnet 

berlawanan dengan arah arum jam. Opsi 

jawaban b dipilih oleh 76,67% (23) siswa 

yang merupakan jawaban benar, siswa 

menggambarkan medan magnet searah jarum 

jam. 

Analisa KBM 
Waktu 1 siklus feedback dalam kartu 

tugas II.A.2  adalah 6 menit 45 detik. Setelah 
pembelajaran dilakukan dengan melakukan 
percobaan seperti gambar 12 dan 13, jumlah 
siswa yang memilih opsi b (jawaban benar) 
naik menjadi 76,67% (23). Karena Jumlah 
siswa yang menjawab benar pada kartu tugas 
II.A.2 ≥70 % maka pembelajaran dilanjutkan 
ke tahap II.B. 

Tahap Pembelajaran II.B 
Indikator : mampu menggambarkan garis 

medan magnet di sekitar 
penghantar melingkar berarus 
listrik. 

 
Kartu Tugas II.B.1 

Opsi jawaban yang disediakan untuk 
kartu tugas I.B.1 adalah sebagai berikut: 

a.                    b.                                        
                                                                            

 

                                       

 Gambar 15. Opsi jawaban kartu tugas II.B.1 

Opsi jawaban a dipilih oleh 30% (9) 
siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 
menggambarkan medan magnet menjauhi 
pengamat. Opsi jawaban b dipilih oleh 
56,67% (17) siswa yang merupakan jawaban 
benar, siswa menggambarkan medan magnet 
menuju pengamat 
Sebanyak 13,33% (4) siswa memilih jawaban 

lain seperti gambar 16 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Jawaban siswa yang salah pada kartu 
tugas II.B.1 

Siswa menggambarkan medan magnet 
berbentuk melingkar searah jarum jam seperti 
medan magnet pada penghantar lurus berarus 
listrik.  

Jumlah siswa yang menjawab benar pada 
kartu tugas II.B.1 <70 % sehingga siswa 
diberi pembelajaran. Waktu untuk 1 siklus 
feedback dalam kartu tugas II.B.1  adalah 5 
menit 49 detik.  

Pembelajaran dilakukan dengan 
demonstrasi yaitu meletakkan kompas kecil 
disekitar penghantar melingkar. Siswa 
diminta mengamati arah kompas sebelum dan 
sesudah penghantar dialiri arus listrik untuk 
meyakinkan siswa bahwa disekitar 
penghantar melingkar berarus listrik juga ada 
medan magnet. Untuk menentukan arah 
medan magnet disekitar penghantar 
melingkar menggunakan kaidah tangan 
kanan, yaitu: apabila kita mengengam tangan 
kanan sedemikian rupa sehingga arah 
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lingkaran keempat jari menunjukkan arah 
arus listrik (I), maka arah ibu jari menyatakan 
arah medan magnet (B). Jawaban siswa yang 
benar dibahas melalui diskusi. 
Untuk mengecek apakah pembelajaran yang 

telah dilakukan sudah berhasil atau belum 

maka diberikan kartu tugas II.B.2. 

Kartu Tugas II.B.2 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas II.B.2 adalah sebagai berikut: 
 

a.                    b.                                        
                                                                            

 

 

Gambar 19. Opsi jawaban kartu tugas II.B.2 

Kedua opsi jawaban yang disediakan 
dipilih oleh siswa dengan prosentase sebagai 
berikut: 

Opsi jawaban a dipilih oleh 20% (6) 
siswa. Opsi a merupakan jawaban salah, 
siswa menggambarkan garis medan magnet 
menuju pengamat. Opsi jawaban b dipilih 
oleh 80% (24) siswa.  Opsi b merupakan 
jawaban benar, siswa menggambarkan medan 
magnet menjauhi pengamat. 
Analisa KBM 

Waktu untuk 1 siklus feedback dalam 
kartu tugas II.B.2  adalah 5 menit 31 detik. 
Setelah pembelajaran dilakukan, jumlah 
siswa yang memilih opsi b (jawaban benar) 
naik menjadi 80% (24).  Siswa dapat 
menggambarkan medan magnet di sekitar 
penghantar melingkar berarus listrik 
menggunakkan kaidah tangan kanan dengan 
dasar yang benar berdasarkan pengamatan 
pada pembelajaran. Karena Jumlah siswa 
yang menjawab benar pada kartu tugas II.B.2 
≥70 % maka pembelajaran dilanjutkan ke 
tahap III 

3. Tahap Pembelajaran III  
Dalam tahap ini, pembelajaran dibagi 

menjadi 2 tahap yaitu tahap pembelajaran 
III.A dan tahap pembelajaran III.B. 
Tahap Pembelajaran III.A 
Indikator :  mampu menggambarkan gaya 

Lorentz pada penghantar lurus 
berarus listrik di dalam medan 
magnet. 

Kartu Tugas III.A.1 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas III.A.1 adalah sebagai berikut: 

a.                            b.                                        
 
 
 
 

Gambar 20. Opsi jawaban kartu tugas III.A.1 

Opsi jawaban a dipilih oleh 30% (9) siswa 

yang merupakan jawaban salah, siswa 

menggambarkan gaya Lorentz ke kanan. Opsi 

jawaban b dipilih oleh 46,67% (14) siswa 

yang merupakan jawaban benar, siswa 

menggambarkan gaya Lorentz kearah kiri. 

Sebanyak 6,67% (2) siswa menjawab salah 

seperti gambar 21. 

 

 

 

 

Gambar 21. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas III.A.1 

Siswa menggambarkan gaya Lorentz 
kearah atas. 
Sebanyak 10% (3) siswa menjawab salah 

seperti gambar 22.  

 

Gambar 22. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas III.A.1 

Kesalahan tersebut karena siswa 

menggambarkan gaya Lorentz pada 

penghantar lurus berarus listrik seperti medan 
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magnet pada magnet ladam. Sebanyak 6,67% 

(2) siswa menjawab salah seperti gambar 23. 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas III.A.1 

Siswa menggambarkan gaya Lorentz  
kebawah. 

Waktu yang digunakan untuk 1 siklus 
feedback dalam kartu tugas III.A.1  adalah 7 
menit 56 detik. Jumlah siswa yang menjawab 
benar pada kartu tugas III.A.1 <70 % 
sehingga siswa diberi pembelajaran.  

 
Pembelajaran dilakukan dengan 

demonstrasi yaitu mengalirkan arus listrik 
pada alumunium foil yang telah di pasang 
pada paper clip diantara kaki magnet ladam. 
Siswa diminta mengamati alumunium foil 
sebelum dan sesudah alumunium foil dialiri 
arus listrik untuk membuktikan  bahwa ada 
gaya yang menyebabkan alumunium foil 
melengkung setelah arus listrik dialirkan. 
Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada 
penghantar lurus menggunakan kaidah tangan 
kanan, yaitu: apabila tangan kanan dibuka 
dengan ibu jari menunjukkan arah arus (I) 
dan keempat jari lain yang dirapatkan 
menunjukkan arah medan magnet (B), maka 
arah keluar dari telapak tangan menyatakan 
arah gaya Lorentz (F) seperti gambar 5. 
Jawaban siswa yang benar dibahas melalui 
diskusi. 

Untuk mengecek apakah pembelajaran 
ini sudah berhasil atau belum maka diberikan 
kartu tugas III.A.2.  
 
Kartu Tugas III.A.2 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas III.A.2 adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 

 
a.                   b.                                        

 

 

    Gambar 26. Opsi jawaban kartu tugas III.A.2 

Opsi jawaban a dipilih oleh 16,67% (5) 
siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 
menggambarkan gaya Lorentz kearah kiri. 
Opsi jawaban b dipilih oleh 83,33% (25) 
siswa yang merupakan jawaban benar, siswa 
menggambarkan gaya Lorentz kearah kanan. 
 
Analisa KBM 

Waktu untuk 1 siklus feedback dalam 
kartu tugas III.A.2  adalah 5 menit 42 detik. 
Setelah pembelajaran dilakukan, jumlah 
siswa yang memilih opsi b (jawaban 
benar) naik menjadi  83,33% (25) siswa. 
Siswa dapat menggambarkan gaya 
Lorentz pada penghantar lurus berarus 
listrik menggunakkan kaidah tangan 
kanan dengan dasar yang benar 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan 
pada pembelajaran. 

Jumlah siswa yang menjawab benar pada 
kartu tugas III.A.2 ≥70 % sehingga 
pembelajaran dilanjutkan ke tahap III.B.  

 
Tahap Pembelajaran III.B 
Indikator :  mampu menggambarkan gaya 

Lorentz pada penghantar lurus 
berarus listrik di dalam medan 
magnet. 

Kartu Tugas III.B.1 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas III.B.1 adalah sebagai berikut: 

a.            b.                                        
 
 
 
 
 

 

Gambar 27. Opsi jawaban kartu tugas III.A.2 

Opsi jawaban a dipilih oleh 30% (9) siswa 

yang merupakan jawaban salah, siswa 

menggambarkan gaya Lorentz ke atas di titik 

A dan ke bawah di titik B. Opsi jawaban b 

dipilih oleh 36,67% (11) siswa yang  
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merupakan jawaban benar, siswa 

menggambarkan gaya Lorentz ke bawah di 

titik A dan keatas di titik B. Sebanyak 26,67 

(8) siswa menjawab salah seperti gambar 28. 

Siswa menggambarkan gaya Lorentz ke kiri 

di titik A dan ke kanan dititik B. 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas III.B.1 

Sebanyak 6,67 (2) siswa menjawab salah 

seperti gambar 29. 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Jawaban siswa yang salah pada kartu 

tugas 

Siswa kurang teliti dalam membaca 
perintah dalam kartu tugas sehingga 
menggambarkan gaya Lorentz tidak pada titik 
A maupun titik B, meskipun arah gaya 
Lorentz yang digambarkan benar ke bawah. 

. Waktu yang digunakan untuk 1 
siklus feedback dalam kartu tugas III.B.1  
adalah 7 menit 58 detik. Jumlah siswa yang 
menjawab benar pada kartu tugas III.B.1 <70 
% sehingga siswa diberi pembelajaran  

Pembelajaran dilakukan dengan 
demonstrasi yaitu mengalirkan arus listrik 
pada kumparan yang telah di pasang pada 
penumpu dan meletakkan manget di dekat 
kumparan tersebut. Siswa diminta mengamati 
kumparan sebelum dan sesudah dialiri arus 
listrik untuk membuktikan bahwa  gaya 
Lorentz menyebabkan kumparan berputar.  

Untuk menentukan arah gaya Lorentz 
pada penghantar melingkar (kumparan) 
berarus listrik kita menggunakan kaidah 
tangan kanan, yaitu : apabila tangan kanan 
dibuka dengan ibu jari menunjukkan arah 
arus (I) dan keempat jari lain yang dirapatkan 
menunjukkan arah medan magnet (B), maka 
arah keluar dari telapak tangan menyatakan 
arah gaya Lorentz (FL). Jawaban siswa yang 
benar dibahas melalui diskusi. 

Untuk mengecek apakah pembelajaran 
ini sudah berhasil atau belum maka diberikan 
kartu tugas III.B.2. 
 
Kartu Tugas III.B.2 
Opsi jawaban yang disediakan untuk kartu 
tugas III.B.2 adalah sebagai berikut: 

a.                   b.                                        
 
 
 
 

 

 

Gambar 32. Opsi jawaban kartu tugas III.B.2 

Opsi jawaban a dipilih oleh 13,33% (4) 
siswa yang merupakan jawaban salah, siswa 
menggambarkan gaya Lorentz ke bawah di 
titik A dan keatas di titik B. Opsi jawaban b 
dipilih oleh 80% (24) siswa yang merupakan 
jawaban benar, berdasarkan kaidah tangan 
kanan, kumparan pada titik A mendapat gaya 
Lorentz ke atas dan kumparan pada titik B 
mendapatkan gaya Lorentz ke bawah.  
 
Analisa KBM 

Waktu untuk 1 siklus feedback dalam 
kartu tugas III.B.2  adalah 6 menit 42 detik.  

Setelah pembelajaran, jumlah siswa yang 
memilih opsi b (jawaban benar) naik menjadi  
80% (24) siswa. Siswa dapat menggambarkan 
gaya Lorentz pada penghantar melingkar 
(kumparan)  berarus menggunakkan kaidah 
tangan kanan dengan dasar yang benar 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 
pembelajaran. 

Karena jumlah siswa yang menjawab 
benar pad kartu tugas III.B.2 ≥70 % maka 
pembelajaran dihentikan.  
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3.3 Pengaruh penggunaan metode fast 
feedback model  “Masuk Barisan “ 
pada pembelajaran  
Penggunaan metode fast feedback Model 

“Masuk Barisan” dalam pembelajaran 
membuat guru cepat mengetahui kesalahan 
siswa dengan akurat dan siswa juga dapat 
mengetahui langsung kesalahan yang dialami 
dengan waktu yang cepat untuk 
memperbaikinya. 

Meskipun metode fast feedback model 
“Masuk Barisan “ berhasil memberikan 
umpan balik cepat (fast feedback) dalam 
pembelajaran, namun kelas menjadi cukup 
ramai ketika siswa masuk dalam barisan dan 
siswa juga mengalami kelelahan setelah 
beberapa kali masuk dalam barisan.  
 
4. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa metode fast feedback 
model “Masuk Barisan” berhasil memberikan 
umpan balik cepat (fast feedback) sehingga 
kesulitan siswa segera terdeteksi untuk 
kemudian diberi pembelajaran.  
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