
III. METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X4 SMA Perintis 2 Bandar Lampung

semester genap tahun pelajaran 2009-2010, dengan jumlah siswa 38 orang, yang

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Kelas ini dijadikan

sebagai subyek penelitian karena nilai rata-rata penguasaan konsep siswa kelas X4

pada materi pokok larutan elektrolit dan non elektrolit serta reaksi redoks tahun

pelajaran 2008-2009 yaitu 55,39.  Siswa yang mendapatkan nilai ≥ 60 hanya

mencapai 47,36%.  Nilai ini masih di bawah KKM yang ditetapkan sekolah untuk

mata pelajaran kimia yaitu 100% siswa mencapai nilai ≥ 60.

B. Data Penelitian

1. Data kualitatif

Data kualitatif  berupa data aktivitas on task siswa dan data kinerja guru

selama proses pembelajaran.

2. Data kuantitatif

Data ini berupa data penguasaan konsep siswa pada materi pokok larutan

elektrolit dan non elektrolit serta reaksi redoks.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Observasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung

terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru selama kegiataan belajar mengajar

berlangsung dengan menggunakan lembar aktivitas siswa dan lembar kinerja

guru yang dibantu oleh dua orang observer dan guru mitra.

2. Teknik tes

Teknik tes digunakan untuk memperoleh data penguasaan konsep siswa pada

materi pokok larutan elektrolit dan non elektrolit serta reaksi redoks.  Tes

dilakukan pada setiap akhir siklus.  Jenis tes yang digunakan berupa tes

pilihan jamak.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap akhir siklus diadakan tes

formatif dan masing-masing siklus dibandingkan hasilnya dengan melihat

persentase aktivitas dan nilai rata-rata penguasaan konsep. Pelaksanaan penelitian

ini menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Orientasi lapangan dan kajian teori

2. Perencanaan

3. Pelaksanaan tindakan
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4. Observasi

5. Refleksi

Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini untuk setiap siklus dijabarkan

sebagai berikut :

Orientasi lapangan dan kajian teori

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan observasi dan

wawancara dengan guru mata pelajaran kimia kelas X di SMA Perintis 2 Bandar

Lampung. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas

dan penguasaan konsep siswa terhadap materi larutan elektolit dan non elektrolit

serta reaksi redoks pada tahun pelajaran 2008-2009.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus dilaksanakan sebanyak 2

kali pertemuan. Prosedur pelaksanakan setiap siklus pada penelitian ini adalah

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.

Siklus I

Siklus I dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan selama 3 jam pelajaran,

pertemuan 1 pada siklus I dilaksanakan selama 2 jam pelajaran dan pertemuan 2

dilaksanakan selama 1 jam pelajaran.  Sub materi pokok yang akan diberikan

adalah larutan elektrolit dan non elektrolit, larutan elektrolit kuat dan elektrolit

lemah, dan jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan.
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1. Perencanaan

Persiapan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. Menyusun satuan pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran.

b. Menyusun dan menyiapkan media pembelajaran yaitu lembar kerja siswa

(LKS).

c. Menyusun lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dan

menyusun lembar observasi kinerja guru.

d. Menyusun soal-soal tes formatif untuk mengukur penguasaan konsep

siswa.

e. Mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari

4-5 siswa yang memiliki kemampuan akademik yang heterogen.

Pengelompokan dilakukan secara heterogen berdasarkan hasil ujian

semester ganjil mata pelajaran kimia Tahun Pelajaran 2009-2010.

f. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai proses pembelajaran kooperatif

teknik NHT yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaaan

2.1 Pertemuan pertama ( 2 x 45 menit)

a. Menyampaikan indikator pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan

mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengaitkan materi yang

sedang dipelajari. Contoh: pernahkah kalian melihat penangkapan ikan
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dengan cara menyetrum, bagaimana sebenarnya cara kerjanya sehingga

ikan-ikan dapat mati?

b. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing (anggota kelompok telah ditentukan), membagikan LKS I dan

kartu bernomor, masing-masing siswa dalam satu kelompok mendapatkan

1 kartu dengan nomor berbeda.

c. Guru menjelaskan tentang cara kerja/jalannya percobaan, lalu

mempersilakan siswa untuk melakukan percobaan untuk membedakan

larutan elektrolit dan non elektrolit dengan menguji larutan yang telah

disediakan secara berkelompok dengan tertib.

d. Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk

menemukan konsep larutan elektrolit dan non elektrolit, dan larutan

elektrolit kuat dan elektrolit lemah.

e. Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari

setiap kelompok dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya

untuk seluruh kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain

dengan nomor yang sama dapat memberi tanggapan).

f. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok.

2.2 Pertemuan kedua ( 1 x 45 menit)

a. Menyampaikan indikator pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan

mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengaitkan materi yang
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sedang dipelajari dengan pengetahuan sebelumya tentang larutan elektrolit

dan non elekrolit, senyawa ion dan kovalen.

b. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, membagikan LKS II tentang jenis larutan berdasarkan ikatan dan

kartu bernomor, masing-masing siswa dalam satu kelompok mendapatkan

1 kartu dengan nomor berbeda.

c. Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk

menemukan konsep jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan.

d. Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari

setiap kelompok dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya

untuk seluruh kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain

dengan nomor yang sama dapat memberi tanggapan).

e. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok.

2.3 Melakukan tes akhir siklus untuk menentukan skor peningkatan individu,

skor peningkatan penguasaan konsep dan skor kelompok terbaik.

2.4 Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai

kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa pengumuman yang

ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan untuk memotivasi siswa

dan menumbuhkan rasa percaya diri.

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada observasi penelitian.  Observasi yang dilakukan
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pada penelitian ini adalah observasi aktivitas siswa pada saat siswa sedang

melakukan aktivitas belajar yang dibantu oleh dua orang observer dan pada saat

yang bersamaan dilakukan observasi kinerja guru oleh guru mitra.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui adanya kelebihan serta kekurangan dalam

pelaksanaan siklus I yang dilakukan bersama dengan guru mitra.  Berdasarkan

data pada lembar aktivitas on task siswa, data kinerja guru, dan tes formatif I

diperoleh bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yaitu: kurangnya kinerja guru

dalam membimbing siswa dalam diskusi, guru lebih banyak berada di depan kelas

sehingga siswa kurang terkontrol, guru kurang dalam memberikan kesempatan

kepada siswa untuk bertanya dan memberikan pendapat, dan guru kurang

memberikan contoh-contoh konkrit sehingga siswa tidak tertarik dengan apa yang

akan dipelajari. Kekurangan yang ada akan diperbaiki pada pelaksanaan siklus II

sehingga pelaksanaan siklus berikutnya menjadi lebih baik.

Siklus II

Siklus II dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan selama 3 jam pelajaran, perte-

muan 1 pada siklus II dilaksanakan selama 2 jam pelajaran dan pertemuan 2

dilaksanakan selama 1 jam pelajaran. Sub materi yang akan diberikan adalah

konsep oksidasi dan reduksi, dan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion.
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1. Perencanana

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I maka perencanaan pada siklus II yaitu

perbaikan-perbaikan sesuai yang disarankan oleh guru mitra.  Guru juga

mempersiapkan silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, media

pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja guru.

2. Pelaksanaaan

2.1 Pertemuan pertama ( 2 x 45 menit)

a. Menyampaikan indikator pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan

mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengaitkan materi yang

sedang dipelajari.  Contoh: pernahkah melihat besi berkarat?

b. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, dan membagikan LKS III tentang reaksi redoks dan kartu

bernomor, masing-masing siswa dalam satu kelompok mendapatkan 1

kartu dengan nomor berbeda.

c. Guru menjelaskan tentang cara kerja/jalannya percobaan, lalu

mempersilahkan siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok

secara tertib.

d. Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk

menemukan konsep reaksi redoks.

e. Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang

mengalami kesulitan.
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f. Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari

setiap kelompok dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya

untuk seluruh kelas bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan

nomor yang sama dapat memberi tanggapan).

g. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok.

2.2 Pertemuan kedua (1x 45 menit)

a. Menyampaikan indikator pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan

mengingatkan siswa tentang konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan

dan pelepasan oksigen dan oksidasi reduksi sebagai serah terima elektron.

b. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, membagikan LKS IV tentang reaksi redoks dan kartu bernomor,

masing-masing siswa dalam satu kelompok mendapatkan 1 kartu dengan

nomor berbeda.

c. Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep reaksi redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan

bilangan oksidasi.

d. Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang

mengalami kesulitan.

e. Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari

setiap kelompok dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya

untuk seluruh kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain

dengan nomor yang sama dapat memberi tanggapan).



28

f. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan

kesimpulan jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok.

2.3 Melakukan tes akhir siklus untuk menentukan skor peningkatan individu,

skor peningkatan penguasaan konsep dan skor kelompok terbaik.

2.4 Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai

kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa pengumuman yang

ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan untuk memotivasi siswa

dan menumbuhkan rasa percaya diri.

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada observasi penelitian.  Observasi yang dilakukan

pada penelitian ini adalah observasi aktivitas siswa pada saat siswa sedang

melakukan aktivitas belajar yang dibantu oleh dua orang observer dan pada saat

yang bersamaan dilakukan observasi kinerja guru oleh guru mitra.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui adanya kelebihan serta kekurangan dalam

pelaksanaan siklus II yang dilakukan bersama dengan guru mitra.  Berdasarkan

data pada lembar aktivitas on task siswa, data kinerja guru, dan tes formatif II

diperoleh bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan.  Kekurangan yang ada akan

diperbaiki dan kelebihan yang ada akan dipertahankan pada pelaksanaan siklus III

sehingga pelaksanaan siklus berikutnya menjadi lebih baik.
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Siklus III

Siklus III dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan selama 3 jam pelajaran, perte-

muan 1 pada siklus III dilaksanakan selama 2 jam pelajaran dan pertemuan 2

dilaksanakan selama 1 jam pelajaran. Sub materi yang akan diberikan adalah

Oksidator, Reduktor dan Reaksi Autoredoks, dan tata nama senyawa menurut

IUPAC.

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II maka perencanaan pada siklus III yaitu

perbaikan-perbaikan sesuai yang disarankan oleh guru mitra.  Guru juga

mempersiapkan silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, media

pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja guru.

2. Pelaksanaaan

2.1 Pertemuan pertama (2 x 45 menit)

a. Menyampaikan indikator pembelajaran dan mengingatkan siswa tentang

konsep reaksi redoks dan aturan penentuan biloks.

b. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, membagikan LKS V tentang Oksidator, Reduktor dan Reaksi

Autoredoks dan kartu bernomor, masing-masing siswa dalam satu

kelompok mendapatkan 1 kartu dengan nomor berbeda.

c. Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep Oksidator, Reduktor dan Reaksi Autoredoks.
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d. Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang

mengalami kesulitan.

e. Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari

setiap kelompok dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya

untuk seluruh kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain

dengan nomor yang sama dapat memberi tanggapan).

f. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan

kesimpulan jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok.

2.2 Pertemuan kedua (1 x 45 menit)

a. Menyampaikan indikator pembelajaran dan menggali pengetahuan awal

siswa mengenai penentuan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa

atau ion lalu mengajukan pertanyaan bagaimana cara memberi nama

senyawa berdasarkan biloksnya?

b. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, membagikan LKS VI tentang tata nama senyawa menurut IUPAC.

dan kartu bernomor, masing-masing siswa dalam satu kelompok

mendapatkan 1 kartu dengan nomor berbeda.

c. Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep tata nama senyawa menurut IUPAC

d. Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang

mengalami kesulitan.

e. Guru memanggil satu nomor tertentu secara acak  dan para siswa dari

setiap kelompok dengan nomor yang sama manyampaikan jawabannya
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untuk seluruh kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain

dengan nomor  yang sama dapat memberi tanggapan).

f. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok.

2.3 Melakukan tes akhir siklus untuk menentukan skor peningkatan individu,

skor peningkatan penguasaan konsep dan skor kelompok terbaik.

2.4 Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai

kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa pengumuman yang

ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan untuk memotivasi siswa

dan menumbuhkan rasa percaya diri.

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada observasi penelitian.  Observasi yang dilakukan

pada penelitian ini adalah observasi aktivitas siswa pada saat siswa sedang

melakukan aktivitas belajar yang dibantu oleh dua orang observer dan pada saat

yang bersamaan dilakukan observasi kinerja guru oleh guru mitra.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui adanya kelebihan serta kekurangan dalam

pelaksanaan siklus III yang dilakukan bersama dengan guru mitra.  Berdasarkan

data pada lembar aktivitas on task siswa, data kinerja guru, dan tes formatif III

diperoleh bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan.  Kekurangan yang ada akan
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diperbaiki dan kelebihan yang ada akan dipertahankan pada pelaksanaan siklus

selanjutnya sehingga pelaksanaan siklus berikutnya menjadi lebih baik.

Diagram kegiatan penelitian ini adalah:

SIKLUS I

SIKLUS II

SIKLUS III

Gambar 1. Diagram kegiatan penelitian dimodifikasi dari Dario Kemmis dan
Taggart dalam Hopkins (1993).

Orientasi lapangan dan kajian teori

Perencanaan 1

Refleksi I

Pelaksanaan Tindakan I

Observasi

Perencanaan 2

Observasi

Refleksi II

Pelaksanaan Tindakan II

Pelaksanaan Tindakan III

Perencanaan 3

Observasi

Refleksi III
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E. Teknik Analisis Data

1. Data aktivitas on task siswa

a. Persentase setiap jenis aktivitas on task

Aktivitas yang diamati adalah aktivitas on task siswa, yaitu aktif

mengemukakan pendapat, aktif dalam diskusi, aktif bertanya pada guru dan

aktif menjawab pertanyaan dari guru.  Persentase setiap jenis aktivitas on task

pada setiap siklus dihitung menggunakan rumus:

100%x
N

An
%An 

Keterangan:

%An  =  Persentase setiap jenis aktivitas on task setiap pertemuan

∑An  =  Jumlah siswa yang melakukan setiap jenis aktivitas on task setiap

pertemuan

N      =  Jumlah siswa

b. Rata-rata persentase setiap jenis aktivitas on task pada setiap siklus dihitung

menggunakan rumus:

S

%An
An%




Keterangan:

An% = Rata-rata persentase setiap jenis aktivitas on task pada setiap

siklus

%An = Jumlah persentase setiap jenis aktivitas on task setiap siklus
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S            = Jumlah pertemuan dalam satu siklus

c. Persentase peningkatan setiap jenis aktivitas on task dari siklus ke siklus

dihitung menggunakan rumus:

%As  =   %Ann+1 − %Ann

Keterangan:

%As = Persentase peningkatan setiap jenis aktivitas on task dari

siklus ke siklus

An% n = Rata-rata persentase setiap jenis aktivitas on task pada siklus

ke-n

An% n+1 = Rata-rata persentase setiap jenis aktivitas on task pada siklus

ke-n + 1

2. Data penguasaan konsep siswa tiap siklus

a. Rata-rata penguasaan konsep kimia siswa dihitung menggunakan rumus:

N

Yn
Yn




Keterangan:

Yn = Rata-rata nilai penguasaan konsep siswa pada siklus ke-n

∑Yn  = Jumlah nilai penguasaan konsep siswa setiap siklus ke-n

N      = Jumlah siswa yang mengikuti tes penguasaan konsep
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b. Persentase peningkatan rata-rata penguasaan konsep siswa

100%x
nY

nYY
%Yn




Keterangan:

%Yn = Persentase peningkatan rata-rata penguasaan konsep siswa

Y = Rata-rata penguasan konsep pada siklus ke-n + 1

Yn = Rata-rata penguasan konsep pada siklus ke-n

3. Persentase tercapainya standar ketuntasan belajar

a. Persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 pada setiap siklus

n

Sk
%Sk


 x100%

Keterangan:

%Sk = Persentase jumlah siswa yang memperoleh ≥ 60 siklus ke-n

∑Sk = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 siklus ke-n

n = Jumlah siswa keseluruhan

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin peningkatan kelompok.

Kelompok yang memperoleh poin sesuai kriteria yang telah ditetapkan berhak

mendapat penghargaan.  Menurut Slavin dalam Trianto (2007) cara pemberian

skor perkembangan individu dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:



36

Tabel 1. Cara perhitungan skor perkembangan individu.

Skor Penilaian Skor Perkembangan

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0

10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 10

Skor 0 sampai 10 poin di atas skor awal 20

Lebih dari 10 poin dari skor awal 30

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 30

Skor awal adalah skor yang diperoleh sebelum tes, jadi skor awal disini

menggunakan nilai tes sebelumnya.  Penghargaan kelompok diberikan

berdasarkan poin peningkatan kelompok.  Skor kelompok adalah rata-rata dari

peningkatan individu dalam kelompok tersebut.  Untuk peningkatan skor

kelompok digunakan rumus:

Nk =

Keterangan: Nk =  Nilai kelompok.

P =  Jumlah poin peningkatan setiap anggota kelompok.

K  =  Banyaknya anggota kelompok.

Kelompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

berhak mendapatkan penghargaan berdasarkan Tabel 3 berikut:
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Tabel 2. Kriteria penghargaan kelompok.

Kriteria Predikat kelompok

5 ≤ Nk < 15 Tim cukup bagus

15 ≤ Nk < 25 Tim bagus

25 ≤ Nk ≤ 30 Tim sangat bagus

Penghargaan pada kelompok terdiri atas tiga tingkat sesuai dengan nilai

perkembangan yang diperoleh kelompok yaitu:

a.  Tim sangat bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

25 ≤ Nk ≤ 30.

b. Tim bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

15 ≤ Nk < 25.

c. Tim cukup bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

5 ≤ Nk < 15.

F. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah

1. Adanya persentase peningkatan tiap jenis aktivitas belajar siswa dari siklus ke

siklus sebesar ≥ 5%.

2. Adanya persentase peningkatan penguasaan konsep larutan elektrolit dan non

elektrolit serta reaksi redoks siswa dari siklus ke siklus sebesar ≥ 5%.

3. Tercapainya persentase ketuntasan belajar siswa dari siklus ke siklus sebesar

≥ 5%.


