
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
A. Setting Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 semester genap MAN 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2009/2010 dengan jumlah siswa 45 siswa yang terdiri 

dari 18 siswa laki-laki dan 27 siswa perempuan. 

 
B. Data Penelitian 

Data penelitian ini terdiri atas data aktivitas on task siswa dalam setiap pertemuan 

dan data penguasaan konsep.  Data aktivitas  on task siswa yaitu data aktivitas sis-

wa yang relevan dengan pembelajaran.  Data ini kemudian dikuantitatifkan dalam 

bentuk persentase.  Data penguasaan konsep siswa merupakan data hasil tes for-

matif yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus yang menggambarkan pengua-

saan konsep siswa. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua teknik  yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, 

yaitu:  

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data kinerja guru yang diamati 

melalui Lembar Observasi Kinerja Guru oleh guru mitra dan data aktivitas on 
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task siswa yang diamati melalui Lembar Observasi Aktivitas On Task Siswa 

oleh dua orang observer selama pembelajaran berlangsung. 

2. Tes 

Teknik tes dilakukan untuk mendapatkan data penguasaan konsep.  Soal-soal 

tes formatif berupa soal pilihan ganda dan uraian objektif yang disusun berda-

sarkan indikator pembelajaran.  Tes formatif dilaksanakan setiap akhir siklus. 

D. Pengembangan Siklus Tindakan 

Penelitian yang dilakukan terdiri atas tiga siklus.  Masing-masing siklus terdiri 

dari tiga kali pertemuan.  Prosedur pelaksanaan setiap siklus pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
SIKLUS I  

1. Rencana Tindakan I 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap rencana tindakan meliputi: 

a. Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang se-

suai dengan pendekatan TANDUR. 

b. Menyusun LKS eksperimen dan LKS noneksperimen. 

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

siswa. 

d. Menyusun lembar observasi untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran. 

e. Membentuk kelompok yang heterogen sebanyak 9 kelompok berdasarkan 

kemampuan akademik, yaitu berdasarkan nilai ujian semester ganjil dan 



21 
 

 
 

jenis kelamin.  Setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa yang terdiri dari 

dua siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan.   

 
2. Pelaksanaan Tindakan I dan Observasi 

Pembelajaran pada Siklus I difokuskan pada teori asam basa Arrhenius dan 

derajat keasaman (pH, pOH, dan pKw).  Siklus I terdiri dari dua pertemuan.  

Pertemuan I selama 2 x 45 menit dengan materi pembelajaran teori asam-basa 

Arrhenius.  Pertemuan II selama 2 x 45 menit dengan materi pembelajaran 

pH, pOH, dan pKw.  Tahap-tahap pembelajaran sesuai dengan kepanjangan 

dari TANDUR itu sendiri, yaitu Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, 

Ulangi, dan Rayakan. 

 
Pertemuan I 

Pembelajaran pada pertemuan I membahas tentang Teori Asam Basa 

Arrhenius.  Indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini 

adalah:  (1) mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan indikator 

kertas lakmus, (2) menuliskan persamaan reaksi ionisasi asam dan basa, (3) 

membedakan ion yang dihasilkan oleh masing-masing larutan asam dan basa, 

(4) menyimpulkan sifat asam dan basa dari suatu larutan, (5) menjelaskan de-

finisi asam dan basa menurut Arrhenius, dan (6) mengklasifikasikan berbagai 

larutan ke dalam larutan asam, basa, atau netral. 

 
Pada tahap Tumbuhkan, guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan 

memberikan apersepsi kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan yang me-

numbuhkan rasa ingin tahu mereka sebagai dasar materi yang akan dipelajari.  
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Pertanyaan yang diberikan yaitu:  Pernahkah kalian mencicipi rasa air jeruk 

nipis, belimbing wuluh, dan cuka?  Bagaimana rasanya?  Apakah air sabun 

dan air deterjen memiliki sifat yang sama dengan ketiga sampel tersebut?  

 
Pada tahap Alami, siswa sebagai perwakilan kelompok melakukan demon-

strasi yang dipandu oleh guru.  Siswa yang tidak melakukan demonstrasi 

mengamati dan menuliskan hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan.  Se-

telah kegiatan ini selesai, siswa bersama kelompoknya berdiskusi untuk men-

jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS.  Apabila ada perta-

nyaan yang belum bisa mereka jawab, pertanyaan ditampung terlebih dahulu 

dan dibahas bersama setelah diskusi kelompok.  Setelah berdiskusi, murid 

dan guru bersama-sama membahas LKS. 

 
Pada tahap Namai, siswa menuliskan semua informasi baik berupa rumus, pe-

mikiran, nama ilmuwan yang bersangkutan, dan lain-lain, yang mereka dapat-

kan selama pembelajaran, pada potongan karton/kertas berwarna.  Misalnya 

informasi mengenai Arrhenius, definisi asam dan basa menurut Arrhenius, 

sifat-sifat larutan asam dan basa, dan beberapa contoh reaksi ionisasi.  Selan-

jutnya, guru meminta siswa untuk menempelkan potongan karton/ kertas ber-

warna tersebut di majalah dinding kelas dan buku tulis mereka. 

 
Pada tahap Demonstrasikan, siswa mendemonstrasikan kembali uji larutan 

dengan menggunakan indikator kertas lakmus di hadapan guru dan teman-

temannya sesuai dengan pengalaman dan informasi yang mereka dapatkan.  

Demonstrasi dilakukan oleh masing-masing kelompok.  Setelah demonstrasi, 

mereka mempresentasikan hasil demonstrasinya dan menjelaskan poin-poin 
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penting yang berkaitan dengan hasil demonstrasi secara singkat.  Kelompok 

lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. 

 
Pada tahap Ulangi, guru menawarkan kepada semua kelompok siapa yang 

berani menjelaskan kembali poin-poin penting materi pembelajaran.  Poin-

poin penting yang disampaikan antara lain sifat larutan asam dan basa berda-

sarkan uji larutan dengan indikator kertas lakmus, membedakan ion yang di-

hasilkan oleh larutan asam dan basa, dan menjelaskan definisi asam dan basa 

menurut Arrhenius. 

 
Pada tahap Rayakan, guru memberikan reward berupa tepuk tangan dan puji-

an kepada semua kelompok atas kerja sama mereka yang lumayan baik.  Guru 

memberikan tanda bintang kepada siswa yang berani menjelaskan poin-poin 

penting di depan kelas dan menuliskannya di papan tulis pada tahap Ulangi. 

 
Pertemuan II 

Pembelajaran pada pertemuan II membahas tentang derajat keasaman (pH, 

pOH, dan pKw).  Indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan 

ini adalah:  (1) mengukur pH beberapa larutan asam dan basa menggunakan 

indikator universal, (2) menyimpulkan hubungan antara besarnya harga pH 

terhadap kekuatan asam dan basa, (3) mengklasifikasikan berbagai larutan ke 

dalam asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, (4) mengorelasikan 

hubungan antara pH, pOH, dan pKw, dan (5) menghitung pH dan pOH. 

 
Pada tahap Tumbuhkan, guru menanyakan kepada siswa apakah larutan HCl 

0,1 M memiliki konsentrasi H+ yang sama dengan larutan HCl 0,01 M dan 



24 
 

 
 

larutan HCl 0,001M.  Guru juga menanyakan apakah larutan NH3 0,1 M me-

miliki konsentrasi OH- yang sama dengan larutan NH3 0,01 M dan larutan 

NH3 0,001 M.  Untuk mengetahui jawabannya, guru mengajak siswa untuk 

mengikuti tahap pembelajaran selanjutnya. 

 
Pada tahap Alami, siswa sebagai perwakilan masing-masing kelompok mela-

kukan demonstrasi untuk mengukur pH beberapa larutan asam dan basa 

menggunakan indikator universal dengan panduan guru.  Siswa lain yang ti-

dak melakukan demonstrasi, mengamati dan menuliskan hasil percobaan pada 

tabel hasil pengamatan.  Setelah demonstrasi selesai, siswa yang tadi melaku-

kan demonstrasi, kembali ke kelompoknya dan berdiskusi dengan teman-

temannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS.  

Setelah diskusi kelompok, murid bersama guru membahas LKS.  Guru mem-

persilakan apabila ada murid yang ingin bertanya. 

 
Pada tahap Namai, siswa menuliskan semua informasi baik berupa rumus, pe-

mikiran, nama ilmuwan yang bersangkutan, dan lain-lain, yang mereka dapat-

kan selama pembelajaran, pada potongan karton/kertas berwarna.  Misalnya 

informasi mengenai hubungan antara besarnya harga pH terhadap kekuatan 

larutan asam dan basa, klasifikasi larutan asam dan basa berdasarkan keku-

atannya, dan korelasi antara pH, pOH, dan pKw.  Selanjutnya, guru meminta 

siswa untuk menempelkan potongan karton/ kertas berwarna tersebut di maja-

lah dinding kelas dan buku tulis mereka. 

 
Pada tahap Demonstrasikan, siswa mendemonstrasikan kembali mengukur 

pH larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator universal di 
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hadapan guru dan teman-temannya sesuai dengan pengalaman dan informasi 

yang mereka dapatkan.  Demonstrasi dilakukan oleh masing-masing kelom-

pok.  Setelah demonstrasi, mereka mempresentasikan hasil demonstrasinya 

dan menjelaskan poin-poin penting yang berkaitan dengan hasil demonstrasi 

seca-ra singkat.  Kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. 

 
Pada tahap Ulangi, guru menawarkan kepada semua kelompok siapa yang 

berani menjelaskan kembali poin-poin penting materi pembelajaran.  Poin-

poin penting yang disampaikan antara lain hubungan antara besarnya pH 

terhadap kekuatan asam dan basa, memberikan contoh larutan asam dan basa 

berdasarkan kekuatannya, dan mengorelasikan hubungan antara pH, pOH, 

dan pKw. 

 
Pada tahap Rayakan, guru memberikan reward berupa tepuk tangan, pujian, 

dan tanda bintang kepada kelompok yang dapat mempresentasikan atau men-

jelaskan dengan tepat.  Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mitra 

mengisi Lembar Observasi Kinerja Guru, sedangkan peneliti dan dua orang 

observer mengisi Lembar Observasi Aktivitas On Task Siswa. 

 
3.   Refleksi I 

Pada akhir Siklus I dilakukan Tes Formatif I.  Setelah Siklus I berakhir, maka 

peneliti bersama guru mitra melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang 

telah dilaksanakan.  Berdasarkan hasil Lembar Observasi Aktivitas On Task 

Siswa diketahui bahwa aktivitas on task siswa berupa mengemukakan penda-

pat dan bertanya pada guru masih rendah.  Guru kurang memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas on task.  Untuk siklus 

selanjutnya, guru hendaknya bisa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengekspresikan potensi yang ada pada dirinya, sehingga aktivitas on 

task siswa dapat berjalan dengan dengan baik. 

Hasil Refleksi I lainnya adalah guru belum cukup baik dalam mengorganisasi 

siswa dalam kelompok belajar, membimbing siswa saat diskusi, tanggap da-

lam membantu siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran, dan menindak 

tegas siswa yang kurang serius belajar selama pembelajaran berlangsung.  

Guru juga belum memberikan perhatian secara merata dalam membimbing 

dan mengarahkan kelompok belajar dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga 

ada beberapa siswa yang mengobrol dan tidak serius dalam mengikuti pembe-

lajaran.  Hasil refleksi ini akan dijadikan acuan perbaikan pada pembelajaran 

siklus selanjutnya. 

SIKLUS II 

1. Rencana Tindakan II 

Berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I, maka kegiatan yang harus dilakukan 

dalam tahap rencana tindakan ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan media pembelajaran (LKS), alat dan bahan untuk eksperimen, 

dan soal-soal Tes Formatif. 

b. Mengingatkan kembali tugas dan kewajiban anggota masing-masing 

kelompok. 
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2. Pelaksanaan Rencana Tindakan II dan Observasi 

Pembelajaran pada Siklus II difokuskan pada materi Kekuatan Asam Basa 

dan Indikator Asam Basa.  Siklus II terdiri dari dua pertemuan.  Pertemuan I 

selama 2 x 45 menit dengan materi pembelajaran Kekuatan Asam Basa.  

Pertemuan II selama 2 x 45 menit dengan materi pembelajaran Indikator 

Asam Basa.   

Pertemuan I 

Pada pertemuan I, materi pembelajaran yang dibahas adalah Kekuatan Asam-

basa.  Indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah:  

(1) menghubungkan kekuatan asam dan basa dengan derajat ionisasi () dan 

tetapan kesetimbangan ionisasi, (2) menghubungkan derajat ionisasi () de-

ngan tetapan asam (Ka) dan basa (Kb), dan (3) menghitung pH dan derajat 

ionisasi berbagai larutan () dari data konsentrasinya.  

 
Pada tahap Tumbuhkan, guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan 

memberikan apersepsi.  Apersepsi yang diberikan yaitu:  Telah kita ketahui 

bahwa larutan HCl dan larutan CH3COOH adalah larutan asam.  Walaupun 

keduanya larutan asam, namun kedua larutan tersebut merupakan larutan 

yang berbeda.  Dengan konsentrasi yang  sama, manakah yang lebih asam 

antara larutan HCl 0,1 M dengan larutan CH3COOH 0,1 M?  Apakah kedua 

larutan tersebut memiliki pH yang sama?  Kemudian guru mengajak siswa 

untuk mengikuti tahap pembelajaran selanjutnya. 

 



28 
 

 
 

Pada tahap Alami, masing-masing kelompok melakukan diskusi kelompok, 

karena pada pembelajaran ini tidak ada eksperimen.  Mereka berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS.  Apabila ada 

siswa yang bertanya, pertanyaan ditampung terlebih dahulu oleh guru dan 

dibahas bersama-sama setelah diskusi kelompok. 

 
Pada tahap Namai, siswa menuliskan semua informasi baik berupa rumus, pe-

mikiran, nama ilmuwan yang bersangkutan, dan lain-lain, yang mereka dapat-

kan selama pembelajaran, pada potongan karton/kertas berwarna.  Misalnya 

informasi mengenai contoh larutan yang mengalami ionisasi sempurna dan 

ionisasi sebagian, rumus derajat ionisasi (), hubungan antara kekuatan asam 

dan basa terhadap , dan hubungan antara Ka dan Kb terhadap . 

 
Pada tahap Demonstrasikan, guru memberikan potongan kertas/karton yang 

berisi dua soal kepada masing-masing kelompok.  Soal-soal yang diberikan 

sesuai dengan materi pembelajaran yang baru mereka pelajari.  Masing-

masing kelompok berdiskusi untuk menjawab soal-soal tersebut.  Kemudian 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  Siswa lainnya yang 

belum paham bisa menanyakan kepada kelompok yang melakukan presentasi. 

 
Pada tahap Ulangi, guru menawarkan kepada semua kelompok siapa yang 

berani menjelaskan kembali poin-poin penting pada materi yang dipelajari 

secara singkat.  Poin-poin penting yang disampaikan antara lain mengenai 

hubungan antara kekuatan asam dan basa dengan derajat ionisasi () dan 

hubungan antara Ka, Kb, dan . 
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Pada tahap Rayakan, guru memberikan reward berupa tepuk tangan, pujian, 

dan tanda bintang kepada kelompok yang dapat mempresentasikan atau men-

jelaskan dengan tepat. 

 
Pertemuan II 

Pada pertemuan II, materi pembelajaran yang dibahas adalah Indikator Asam-

basa.  Indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah:  

(1) mengukur pH beberapa larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan 

trayek perubahan warna beberapa indikator asam-basa, (2) mengetahui peru-

bahan warna beberapa indikator asam-basa setelah diteteskan ke dalam larut-

an elektrolit, dan (3) menyimpulkan trayek pH asam-basa dari berbagai indi-

kator asam-basa.  

 
Pada tahap Tumbuhkan, guru memberikan beberapa pertanyaan kepada sis-

wa.  Pertanyaan-pertanyaan ini berupa pertanyaan yang dapat meningkatkan 

minat belajar siswa, sehingga mereka tertarik untuk mempelajari materi ini le-

bih lanjut.  Sebelum memberikan pertanyaan, guru mengawali dengan per-

nyataan bahwa pH suatu larutan dapat diukur dengan indikator universal.  Se-

lanjutnya, guru menanyakan bagaimana cara mengukur pH suatu larutan jika 

kita tidak memunyai indikator universal?  Adakah indikator lain yang bisa di-

gunakan untuk menentukan pH larutan? 

 
Pada tahap Alami, siswa sebagai perwakilan masing-masing kelompok mela-

kukan demonstrasi untuk mengukur pH beberapa larutan asam dan basa de-

ngan konsentrasi yang berbeda-beda menggunakan indikator universal.  De-

monstrasi dilakukan dengan panduan guru.  Siswa lain yang tidak melakukan 
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demonstrasi, mengamati dan manuliskan hasil percobaan pada tabel hasil 

pengamatan.  Setelah demonstrasi selesai, siswa bersama kelompoknya ber-

diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS.  Sete-

lah berdiskusi, guru meminta siswa perwakilan tiap kelompok untuk mempre-

sentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, yang selanjutnya ditanggapi oleh 

kelompok lain.  Selanjutnya pada tahap Namai, siswa menuliskan informasi-

informasi penting pada potongan karton/kertas berwarna kemudian menem-

pelkannya di buku tulis dan majalah dinding kelas. 

 
Pada tahap Demonstrasikan, siswa mendemonstrasikan kembali mengukur 

kisaran pH larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator asam basa 

yang dibawa oleh siswa dan disiapkan oleh guru di hadapan guru dan teman-

temannya sesuai dengan pengalaman dan informasi yang mereka dapatkan.  

Demonstrasi dilakukan oleh masing-masing kelompok.  Setelah demonstrasi, 

mereka mempresentasikan hasil demonstrasinya dan menjelaskan poin-poin 

penting yang berkaitan dengan hasil demonstrasi secara singkat.  Kelompok 

lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. 

 
Pada tahap Ulangi, guru menawarkan kepada semua siswa siapa yang berani 

menjelaskan kembali poin-poin penting materi pembelajaran.  Pada tahap 

Rayakan, guru memberikan reward berupa tepuk tangan, pujian, dan tanda 

bintang kepada kelompok yang dapat mempresentasikan atau menjelaskan 

dengan tepat.  Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mitra mengisi 

Lembar Observasi Kinerja Guru, sedangkan peneliti dan dua orang observer 

mengisi Lembar Observasi Aktivitas On Task Siswa. 
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3. Refleksi II 

Pada akhir Siklus II dilakukan Tes Formatif II.  Setelah Siklus II berakhir, pe-

neliti dan guru mitra melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang dilaku-

kan.  Berdasarkan hasil Lembar Observasi Aktivitas On Task Siswa, diketa-

hui bahwa ada peningkatan aktivitas on task siswa.  Terutama pada aktivitas 

mengemukakan pendapat.  Untuk kedua aktivitas on task lainnya, yaitu aktif 

dalam diskusi dan menjawab pertanyaan dari guru atau teman, bisa dikatakan 

cukup baik.  Namun, siswa belum sepenuhnya mengekspresikan potensi yang 

ada pada dirinya.  Untuk siklus selanjutnya, guru perlu membantu dengan 

memberikan motivasi positif untuk meningkatkan lagi agar pembelajaran le-

bih efektif. 

Pada Siklus II ini, penguasaan konsep siswa meningkat.  Selain itu, guru juga 

sudah bisa mengorganisasi siswa selama pembelajaran berlangsung.  Namun, 

karena banyaknya jumlah siswa, guru masih belum bisa membagi perhatian 

kepada tiap kelompok secara merata.  Untuk mengatasi hal tersebut, guru per-

lu menunjuk salah seorang siswa sebagai ketua kelompok.  Ketua kelompok 

dipilih oleh guru berdasarkan kemampuan akademiknya, yaitu siswa yang 

memiliki kemampuan akademik terbaik dikelompoknya. 

SIKLUS III 

1. Rencana Tindakan III 

Berdasarkan hasil refleksi pada Siklus II, maka kegiatan yang harus dilakukan 

dalam tahap rencana tindakan ini adalah menyiapkan media pembelajaran 



32 
 

 
 

(LKS), alat dan bahan untuk eksperimen, dan soal-soal Tes Formatif dan 

menunjuk salah seorang siswa yang memiliki prestasi akademik terbaik 

dikelompoknya sebagai ketua kelompok. 

 
2. Pelaksanaan Tindakan III dan Observasi 

Pembelajaran pada Siklus III difokuskan pada Konsep Asam-basa Bronsted-

Lowry dan Lewis dan Pencemaran Air.  Siklus III terdiri dari tiga kali perte-

muan.  Pertemuan I selama 2 x 45 menit dengan materi pembelajaran Konsep 

Asam-basa Bronsted Lowry.  Pertemuan II selama 2 x 45menit dengan materi 

pembelajaran Pencemaran Air. 

Pertemuan I 

Pada pertemuan I, materi pembelajaran yang dibahas adalah Konsep Asam 

Basa Bronsted-Lowry dan Lewis.  Indikator pembelajaran yang ingin dicapai 

pada pertemuan ini adalah:  (1) mendiskusikan pengertian asam dan basa 

menurut Bronsted-Lowry dan Lewis, (2) menuliskan persamaan reaksi asam-

basa menurut Bronsted-Lowry, (3) menunjukkan pasangan asam-basa konju-

gasi berdasarkan reaksinya, dan (4) menyimpulkan perbedaan asam dan basa 

menurut Bronsted-Lowry dan Lewis.  

 
Pada tahap Tumbuhkan, guru memberikan memberikan apersepsi kepada 

siswa.  Apersepsi yang diberikan yaitu:  Jika larutan HCl dan larutan NH3 

direaksikan, maka akan diperoleh reaksi asam basa yang membentuk larutan 

NH4Cl seperti pada reaksi: 

 HCl(aq) + NH3(aq)  NH4Cl(aq) 
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Menurut Arrhenius, HCl pada reaksi tersebut merupakan asam karena terioni-

sasi menghasilkan ion H+ di dalam air dan NH3 merupakan basa karena ter-

ionisasi menghasilkan ion OH- di dalam air.  Coba perhatikan pelarut yang 

digunakan.  Pelarut yang digunakan adalah air.  Apakah sifat asam atau basa 

hanya terbatas pada pelarut air?  Faktanya, reaksi tersebut juga dapat terjadi 

pada pelarut bukan air, misalnya benzena. 

 HCl(benzena) + NH3(benzena)  NH4Cl(s) 

 
Materi pembelajaran pada pertemuan ini merupakan materi noneksperimen. 

Sehingga pada tahap Alami, siswa bersama teman-teman sekelompoknya 

harus membaca dan mendiskusikan materi Teori Asam Basa Bronsted-Lowry 

dan Lewis.  Kemudian mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam LKS.  Setelah selesai berdiskusi, murid dan guru bersama-

sama membahas LKS.  Pada tahap ini, siswa dapat menjelaskan pengertian 

asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis.  Siswa juga dapat menentukan dan 

menuliskan pasangan asam basa konjugasi. 

 
Pada tahap Namai, siswa menuliskan semua informasi baik berupa rumus, 

pemikiran, nama ilmuwan yang bersangkutan, dan lain-lain, yang mereka 

dapatkan selama pembelajaran, pada potongan karton/kertas berwarna.  Mi-

salnya informasi mengenai Bronsted-Lowry dan Lewis, definisi asam dan 

basa menurut Bronsted-Lowry dan Lewis, contoh reaksi asam-basa menurut 

Bronsted-Lowry dan menunjukkan asam dan basa konjugasinya, dan keung-

gulan teori asam basa Lewis untuk mengatasi kelemahan teori asam basa 

Bronsted-Lowry. 
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Pada tahap Demonstrasikan, guru memberikan potongan kertas/karton ber-

warna yang berisi dua soal seputar asam-basa Bronsted-Lowry dan Lewis 

kepada masing-masing kelompok.  Masing-masing kelompok mendapatkan 

soal yang berbeda-beda.  Guru meminta siswa untuk mendiskusikan jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.  Setelah diskusi kelompok selesai, siswa 

sebagai perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil disku-

sinya dan menjelaskannya secara singkat.  Kelompok lain menanggapi atau 

memberikan pertanyaan. 

 
Pada tahap Ulangi, guru menawarkan kepada semua kelompok siapa yang 

berani menjelaskan kembali poin-poin penting materi pembelajaran.  Poin-

poin penting yang disampaikan antara lain hubungan antara kekuatan asam 

dan basa dengan derajat ionisasi () dan hubungan antara Ka, Kb, dan .  

Pada tahap Rayakan, guru memberikan reward berupa tepuk tangan, pujian, 

dan tanda bintang kepada kelompok yang dapat mempresentasikan atau men-

jelaskan dengan tepat. 

 
Pertemuan II 

Pada pertemuan II, materi pembelajaran yang dibahas adalah Pencemaran 

Air.  Indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah:  

(1) mengukur pH beberapa sampel air menggunakan indikator universal, (2) 

menentukan sifat beberapa sampel air yang diuji, dan (3) menerapkan konsep 

pH, sifat fisis, dan biologis untuk menganalisis pencemaran air. 

 
Pada tahap Tumbuhkan, guru mengajak siswa untuk melakukan studi kasus.  

Misalnya dengan cara memberikan gambaran keadaan perairan di lingkungan 
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sekitar kita.  Guru mengawali dengan mengatakan bahwa jumlah penduduk 

bumi yang semakin banyak menyebabkan industri berkembang semakin pe-

sat.  Akibatnya, limbah industri yang tidak ditangani dengan baik menyebab-

kan air laut dan sungai tercemar.  Pencemaran sungai oleh limbah industri 

menyebabkan air sungai berwarna hitam.  Mengapa demikian?  Layakkah air 

tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Guru 

juga menambahkan dengan menanyakan bagaimana kondisi air di rumah atau 

di sekolah, apakah menurut mereka termasuk air bersih atau tercemar, dan 

menanyakan pendapat siswa mengenai ciri-ciri air bersih.   

 
Pada tahap Alami, siswa sebagai perwakilan masing-masing kelompok mela-

kukan demonstrasi untuk mengukur pH beberapa sampel air yang mereka 

bawa masing-masing dari rumah dengan menggunakan indikator universal.  

Demonstrasi dilakukan dengan panduan guru.  Siswa lain yang tidak melaku-

kan demonstrasi, mengamati dan menuliskan hasil percobaan pada tabel hasil 

pengamatan.  Setelah demonstrasi selesai, siswa bersama kelompoknya ber-

diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS.  Sete-

lah berdiskusi, guru meminta siswa perwakilan tiap kelompok untuk mempre-

sentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, yang selanjutnya ditanggapi oleh 

kelompok lain. 

 
Pada tahap Namai, siswa menuliskan semua informasi baik berupa rumus, pe-

mikiran, nama ilmuwan yang bersangkutan, dan lain-lain, yang mereka dapat-

kan selama pembelajaran, pada potongan karton/kertas berwarna.  Misalnya 
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informasi mengenai pengertian air bersih dan air tercemar, ciri-ciri air bersih, 

dan contoh-contoh pencemaran air. 

 
Pada tahap Demonstrasikan, siswa mendemonstrasikan kembali uji sampel air 

dengan menggunakan indikator universal di hadapan guru dan teman-

temannya sesuai dengan pengalaman dan informasi yang mereka dapatkan.  

Demonstrasi dilakukan oleh masing-masing kelompok.  Setelah demonstrasi, 

mereka mempresentasikan hasil demonstrasinya dan menjelaskan poin-poin 

penting yang berkaitan dengan hasil demonstrasi secara singkat.  Kelompok 

lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. 

 
Pada tahap Ulangi, guru menawarkan kepada semua kelompok siapa yang 

berani menjelaskan kembali poin-poin penting materi pembelajaran.  Poin-

poin penting yang disampaikan antara lain pengertian air bersih dan air terce-

mar, menyimpulkan ciri-ciri air bersih, dan menyebutkan contoh-contoh pen-

cemaran air.  

 
Pada tahap Rayakan, guru memberikan reward berupa tepuk tangan, pujian, 

dan tanda bintang kepada kelompok yang dapat mempresentasikan atau men-

jelaskan dengan tepat.  Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mitra 

mengisi Lembar Observasi Kinerja Guru, sedangkan peneliti dan dua orang 

observer mengisi Lembar Observasi Aktivitas On Task Siswa. 

 
3. Refleksi III 

Pada akhir Siklus III dilakukan Tes Formatif III.  Setelah Siklus III berakhir, 

peneliti dan guru mitra melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang 
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dilakukan.  Berdasarkan hasil Lembar Observasi Aktivitas On Task Siswa, 

diketahui bahwa peningkatan aktivitas on task siswa sangat baik untuk 

masing-masing jenis aktivitas.  Pada Siklus III ini, terlihat bahwa siswa sudah 

bisa memahami tugas dan kewajiban masing-masing anggota kelompok.  

Selain itu, mereka juga menikmati proses pembelajaran.  Hal tersebut dapat 

diketahui dari aktivitas yang mereka lakukan.  Mereka lebih berani untuk 

mengekspresikan aktivitas-aktivitas tersebut.  Meskipun persentase pening-

katan aktivitas bertanya pada guru paling kecil dibandingkan aktivitas on task 

lainnya, hal tersebut merupakan suatu kemajuan karena mengalami pening-

katan dari siklus ke siklus.  

Selain peningkatan aktivitas on task siswa, kinerja guru juga dapat dikatakan 

baik.  Meskipun sedikit sulit mengatasi jumlah murid yang terlalu banyak, 

namun lebih baik dibandingkan pada Siklus I dan II.  Penunjukan seorang 

ketua kelompok, yang dipilih berdasarkan kemampuan akademik terbaik di-

kelompoknya, sangat membantu.  Untuk pembelajaran selanjutnya, pemben-

tukan ketua kelompok lebih baik dilakukan di awal pertemuan Siklus I.   

Pada siklus ini, peningkatan penguasaan konsep siswa juga sangat baik.  Se-

ratus persen siswa memperoleh nilai sesuai KKM yang ditetapkan oleh seko-

lah.  Hal ini harus dipertahankan pada pembelajaran selanjutnya, meskipun 

dengan pendekatan yang berbeda. 
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SIKLUS I 

SIKLUS II 

SIKLUS III 

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ditunjukkan dalam Gambar.1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.   Diagram penelitian tindakan kelas menurut Hopkins dalam 
        Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2008) 

Orientasi Lapangan 
dan kajian teori  

Rencana 
Tindakan I 

Pelaksanaan 
Tindakan I dan 

Observasi Refleksi I 

Revisi Rencana  
Tindakan II 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

dan Observasi Refleksi II 

Revisi Rencana  
Tindakan III 

Pelaksanaan 
Tindakan III 

dan Observasi Refleksi III 
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E. Analisis Data 

1) Data Aktivitas Siswa 

a. Perhitungan setiap jenis aktivitas on task  siswa setiap pertemuan 

Aktivitas yang diamati adalah aktivitas on task siswa, yaitu mengemuka-

kan pendapat, aktif dalam diskusi, bertanya pada guru, dan menjawab 

pertanyaan dari guru atau teman.  Persentase setiap jenis aktivitas on task 

siswa pada setiap siklus dihitung menggunakan rumus: 

100%x 
N

An 
 An %


  

Keterangan:  

%An  =   Persentase setiap jenis aktivitas on task siswa setiap pertemuan 

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

      siswa setiap pertemuan 

 N      =   Jumlah siswa     

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

menggunakan rumus: 

S

%An
An%


  

Keterangan:  

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

        setiap siklus 

%An   = jumlah persentase setiap jenis aktivitas on task siswa setiap  

          siklus 

 S             = jumlah pertemuan dalam satu siklus 
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c.   Peningkatan setiap jenis aktivitas on task siswa dari siklus ke siklus dihi-

tung menggunakan rumus: 

n1n An% An%  As %    

Keterangan: 
 

%As       = persentase peningkatan setiap jenis aktivitas on task siswa  

        dari siklus ke siklus 

nAn%    = persentase rata-rata setiap jenis aktivitas on task siswa pada  

         siklus ke-n 

1nAn%   = persentase rata-rata setiap jenis aktivitas on task siswa pada  

          siklus ke-n+1 

 
2) Data Penguasaan Konsep 

a. Rata-rata penguasaan konsep dihitung menggunakan rumus: 

N

Yn
Yn


   

 
Keterangan: 
        

Yn     = nilai rata-rata hasil tes penguasaan konsep pada siklus ke-n 

∑Yn  = jumlah nilai tes penguasaan konsep pada siklus ke-n 

N       = jumlah siswa yang mengikuti tes penguasaan konsep  

b.   Peningkatan rata-rata penguasaan konsep dihitung menggunakan rumus: 

100% x 
Y

Y - Y
  Y %

n

n1n
n

  

Keterangan: 

%Yn     =   persentase peningkatan rata-rata penguasaan konsep 
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1nYn   =   rata-rata penguasan konsep pada siklus ke-n+1 

nYn      =   rata-rata penguasan konsep pada siklus ke-n 

c.   Jumlah siswa yang mencapai KKM pada setiap siklus dihitung menggu-

nakan rumus: 

n

Sk
%Sk


 x100% 

Keterangan: 

%Sk = persentase jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus ke-n 

∑Sk = jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus ke-n 

 n     = jumlah siswa keseluruhan 

 
F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah: 

1. Adanya peningkatan persentase setiap jenis aktivitas on task siswa dari siklus 

ke siklus sebesar ≥ 5%. 

2. Adanya peningkatan persentase rata-rata penguasaan konsep dari siklus ke 

siklus sebesar ≥ 5%. 

3. Adanya peningkatan persentase jumlah siswa yang mencapai KKM dari siklus 

ke siklus sebesar ≥ 5%. 

 


