
III.  METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA3 SMA Perintis I Bandar Lampung

dengan jumlah siswa 39 orang, terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan  26 orang

siswa perempuan.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus. Pada siklus pertama

dilaksanakan dua kali pertemuan, sedangkan siklus kedua sebanyak tiga kali per-

temuan.  Prosedur pelaksanaan setiap siklus pada penelitian ini adalah perencana-

an tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.

Siklus I

1) Perencanaan tindakan

a. Menyusun perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran se-

perti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan LKS.

b. Menyusun alat observasi aktivitas yang relevan dengan pendekatan kon-

tekstual dalam pembelajaran (on task) dan kinerja guru mengelola pembe-

lajaran berupa lembar observasi.

c. Menyusun alat penilaian penguasaan konsep berupa lembar soal tes forma-

tif.  Bentuk soal adalah pilihan jamak.



2)  Pelaksanaan tindakan

Alokasi waktu siklus I berlangsung selama 6 x 45 menit, terdiri dari dua kali

pertemuan. Pertemuan pertama berlangsung selama 3 x 45 menit dengan sub

materi pokok pengelompokkan sistem koloid dan macam koloid.  Pertemuan

kedua berlangsung selama 3 x 45 menit. Pada pertemuan kedua, 2 x 45 menit

digunakan untuk kegiatan pembelajaran dengan sub materi pokok sifat-sifat

koloid dan 1 x 45 menit digunakan untuk melakukan tes formatif I. Pelaksa-

naan tindakan pada siklus I antaralain:

(1) Pertemuan 1 : 3 jam pelajaran (@ 45 menit)

Kegiatan awal : Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa, melaku-

kan penggalian informasi awal (apersepsi) dengan menga-

dakan tanya jawab kepada siswa tentang campuran homo-

gen dan heterogen yang ada di lingkungan, dan memotivasi

siswa untuk menghubungkan pengetahuan awal siswa de-

ngan fenomena yang terjadi di alam. Selanjutnya guru me-

nyampaikan indikator pembelajaran dan membagikan LKS

kepada kelompok praktikum yang telah dibentuk.

Kegiatan Inti : Siswa melakukan percobaan pengelompokan sistem koloid

dan macam koloid yang ada di lingkungan, mendiskusikan

hasil percobaan, mencatat hasil pengamatan, mengerjakan

LKS, perwakilan siswa mempresentasikan hasil percobaan

di depan kelas, dan guru memberi kesempatan kepada sis-

wa lain untuk memberi tanggapan terhadap hasil presentasi.



Kegiatan akhir : Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui keterca-

paian kompetensi dasar pembelajaran, membimbing siswa

membuat rangkuman, dan memberikan tugas PR.

(2) Pertemuan 2 :  2 jam pelajaran (@ 45 menit)

Kegiatan awal : Guru memotivasi belajar siswa, melakukan penggalian in-

formasi awal (apersepsi), memotivasi untuk menghubung-

kan pengetahuan awal siswa dengan fenomena alam, me-

nyampaikan indikator pembelajaran, dan membagikan LKS

Kegiatan Inti :  Siswa melakukan percobaan sifat-sifat koloid yang ada di

lingkungan, mendiskusikan hasil percobaan, mencatat hasil

pengamatan, mengerjakan LKS, perwakilan siswa mem-

presentasikan hasil percobaan di depan kelas, dan guru

memberi kesempatan kepada siswa lain untuk memberi

tanggapan terhadap hasil presentasi.

Kegiatan akhir : Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui ketercapai-

an kompetensi dasar pembelajaran, membimbing siswa

membuat rangkuman, dan memberikan tugas PR.

3) Observasi

Selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan observasi aktivitas siswa

yang relevan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran (on task)

oleh peneliti dibantu observer, sedangkan kinerja guru mengelola pembelajar-

an dilakukan oleh guru mitra.

4) Refleksi

Setelah satu siklus berakhir maka dilakukan refleksi bersama guru mitra

mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan.  Dari hasil refleksi dike-



tahui apakah indikator kinerja tercapai.  Apabila terdapat kekurangan dalam

proses pembelajaran yang telah berlangsung dicari solusi untuk mengatasinya

dan diperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya.  Dan apabila proses

pembelajaran yang telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan, maka

dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada proses pembelajaran selanjutnya.

Siklus II

1) Perencanaan tindakan

a. Menyusun perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran

seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan LKS.

b. Menyusun alat observasi aktivitas yang relevan dengan pendekatan kon-

tekstual dalam pembelajaran (on task) dan kinerja guru mengelola pem-

belajaran berupa lembar observasi.

c. Menyusun alat penilaian penguasaan konsep berupa lembar soal tes for-

matif. Bentuk soal adalah pilihan jamak.

d. Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran pendekatan konteks-

tual yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I.

2)  Pelaksanaan tindakan

Alokasi waktu siklus II berlangsung selama 6 x 45 menit, terdiri dari tiga kali

pertemuan.  Pertemuan pertama berlangsung selama 1 x 45 menit, pertemuan

kedua berlangsung selama 3 x 45, dan pertemuan ketiga berlangsung selama

2 x 45 menit.  Pada pertemuan ketiga, 1 x 45 menit digunakan untuk kegiatan

pembelajaran dan 1 x 45 menit digunakan untuk melakukan tes formatif II.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengelolaan proses pembela-

jaran sesuai dengan perbaikan pada rancangan pembelajaran pendekatan kon-



tekstual yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I.  Sub materi po-

koknya sifat-sifat koloid dan pembuatan sistem koloid.  Secara umum pelaksa-

naan tindakan pada siklus II, antara lain:

Kegiatan awal : Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa, memoti-

vasi siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

lebih banyak dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga

siswa lebih antusias untuk menjawab pertanyaan atau

mengajukan pendapatnya, seperti tentang fungsi sabun dan

detergen, manfaat agar-agar dan lem kanji dalam kehidupan

sehari-hari. Memotivasi siswa untuk menghubungkan

pengetahuan awal siswa dengan fenomena yang terjadi di

alam.  Menyampaikan indikator pembelajaran dan memba-

gikan LKS.

Kegiatan inti : Siswa melakukan percobaan sifat-sifat koloid dan pembuat-

an koloid dengan arahan dan bimbingan guru, mendiskusi-

kan hasil percobaan dengan arahan guru, mencatat hasil

pengamatan, mengerjakan LKS dengan bimbingan guru,

perwakilan siswa mempresentasikan hasil percobaan di de-

pan kelas, guru memberi kesempatan kepada siswa lain un-

tuk memberi tanggapan terhadap hasil presentasi,

menjawab soal yang ada di LKS secara bergantian, dan

guru memberi kesempatan siswa bertanya.

Kegiatan akhir : Guru mengajukan pertanyaan tentang sifat-sifat koloid, per-

bedaan pembuatan koloid secara kondensasi dan dispersi,

serta perbedaan sifat-sifat koloid liofil dan liofob untuk



mengetahui ketercapaian kompetensi dasar pembelajaran,

membimbing siswa membuat rangkuman, dan memberikan

tugas PR.

3) Observasi

Selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan observasi aktivitas siswa

yang relevan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran (on task)

oleh peneliti dan observer, sedangkan kinerja guru mengelola pembelajaran

dilakukan oleh guru mitra.

4) Refleksi

Setelah satu siklus berakhir maka dilakukan refleksi bersama guru mitra

mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan.  Dari hasil refleksi dike-

tahui apakah indikator kinerja tercapai.  Apabila terdapat kekurangan dalam

proses pembelajaran yang telah berlangsung dicari solusi untuk mengatasinya

dan diperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya.  Dan apabila proses

pembelajaran yang telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan, maka

dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada proses pembelajaran selanjutnya.

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

sebagai berikut:

Orientasi teori dan kajian lapangan

Perencanaan I

Refleksi I
Pelaksanaan tindakan

pembelajaran I

Observasi I



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

C. Data Penelitian

Data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Data kualitatif berupa data aktivitas siswa yang relevan dengan pendekatan

kontekstual dalam pembelajaran (on task) dan data kinerja guru mengelola

pembelajaran.

2) Data kuantitatif berupa data penguasaan konsep pada materi pokok sistem

koloid.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu:

1) Teknik observasi

Teknik observasi yang digunakan untuk mengumpulkan:

a. Data aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas dan laboratorium dipero-

leh dengan observasi langsung menggunakan lembar observasi yang diisi

pada saat pembelajaran berlangsung oleh peneliti dibantu seorang observer.

Aktivitas siswa yang diamati merupakan aktivitas yang relevan dengan

Perencanaan II

Refleksi II

Pelaksanaan tindakan
pembelajaran II



pendekatan kontekstual dalam pembelajaran (on task) meliputi kegiatan

melakukan percobaan, bertanya pada guru, menjawab pertanyaan/ menga-

jukan pendapat, mencatat hasil pengamatan, dan mengerjakan LKS.

b. Data kinerja guru mengelola pembelajaran diperoleh dengan observasi

langsung menggunakan lembar observasi pada saat pembelajaran berlang-

sung oleh guru mitra.

2) Teknik tes

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data penguasaan konsep. Tes di-

laksanakan pada setiap akhir siklus, yaitu tes formatif I dan tes formatif II

dengan bentuk soal adalah pilihan jamak.

E. Teknik Analisis Data

1) Data aktivitas siswa

Untuk mengukur aktivitas siswa digunakan lembar observasi berupa daftar cek.

Aktivitas ini meliputi aktivitas siswa baik di kelas maupun di laboratorium.

Aktivitas yang diamati merupakan aktivitas yang relevan dengan pendekatan kon-

tekstual dalam pembelajaran (on task).

Persentase setiap jenis aktivitas siswa setiap pertemuan dihitung dengan menggu-

nakan rumus:

Ai
% Aip =             X 100%

N

Keterangan:

% Aip = persentase siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i setiap pertemu-

an,



Ai = jumlah siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i,

N = jumlah siswa yang hadir.

Rata-rata persentase setiap jenis aktivitas siswa setiap siklus dihitung dengan

menggunakan rumus:

% Aip
% Ais =

p

Keterangan:

% Ais = persentase siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i setiap  siklus

% Aip = jumlah persentase siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i setiap

pertemuan,

p = jumlah pertemuan dalam satu siklus.

Persentase peningkatan setiap jenis aktivitas on task siswa dari siklus ke siklus di-

hitung dengan menggunakan rumus:

% ASi = % Ais2 - % Ais1

Keterangan:

% ASi  = persentase peningkatan setiap jenis aktivitas on task siswa,

% Ais2 = persentase siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i siklus ke-2,

% Ais1 = persentase siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i siklus ke-1.

2) Data penguasaan konsep

Rata-rata nilai penguasaan konsep siswa pada materi pokok sistem koloid tiap

siklus dihitung dengan menggunakan rumus:

Kn

Kn =
N



Keterangan:

Kn = rata-rata nilai penguasaan konsep siswa siklus ke-n,

Kn = jumlah nilai penguasaan konsep siswa siklus ke-n,

N      = jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar.

Persentase peningkatan rata-rata nilai penguasaan konsep siswa pada materi po-

kok sistem koloid dihitung dengan menggunakan rumus:

K2 - K1

% K  =                 X 100%
K1

Keterangan:

% K = persentase peningkatan rata-rata nilai penguasaan konsep siswa,

K2 = rata-rata nilai penguasaan konsep siswa siklus ke-2,

K1 = rata-rata nilai penguasaan konsep siswa siklus ke-1.

Persentase tercapainya standar ketuntasan dihitung dengan menggunakan rumus:

100%x
N

ΣSkn
% Skn

Keterangan:

%Skn = persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus ke-n,

Skn  = jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus ke-n,

N        = jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar.

Persentase peningkatan siswa yang mencapai standar ketuntasan dihitung dengan

menggunakan rumus:

% SK = %Sk2 - %Sk1

Keterangan:



% SK = persentase peningkatan siswa yang mencapai standar ketuntasan,

%Sk2 = persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus ke-2,

%Sk1 = persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus ke-1.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan:

1.   rata-rata persentase aktivitas siswa yang relevan dengan pendekatan konteks-

tual dalam pembelajaran (on task) dari siklus ke siklus.

2.   rata-rata persentase nilai penguasaan konsep pada materi pokok sistem koloid

siswa  sebesar ≥ 15% dari siklus ke siklus.

3.   persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 70 (KKM sekolah).


