
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK).  Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Bandar Lampung yang 

beralamat di jalan Jend. Sudirman nomor 41 Tanjung Karang Timur.  Subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 Tahun Pelajaran 2009-2010 

dengan jumlah siswa 33 orang yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 19 sis-

wa perempuan.  Berdasarkan hasil observasi, kelas ini memiliki penguasaan 

konsep kimia yang masih rendah.  Hal ini diduga karena siswa belum meng-

gunakan keterampilan-keterampilan proses sains untuk memahami konsep 

kimia dalam kegiatan pembelajaran.  Siswa belum dilatih untuk mengamati, 

mengukur, berkomunikasi ataupun menyimpulkan melalui kegiatan-kegiatan 

eksperimen. 

 
B. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik  yang digunakan untuk mengumpulkan data keterampilan proses sains 

siswa adalah dengan tes.  Soal-soal Tes Formatif disusun berdasarkan indika-

tor pembelajaran.  Pada akhir siklus, hasil tes formatif seluruh siswa direrata 

kemudian dijadikan data tiap siklus yang akan dibandingkan dengan rerata 

hasil tes formatif siklus berikutnya. 



C. Indikator Kinerja 

 
Indikator kinerja pada penelitian ini adalah: 

1. Adanya peningkatan persentase rata-rata penguasaan konsep laju reaksi 

siswa dari siklus ke siklus sebesar 5%. 

2. Adanya peningkatan persentase ketuntasan belajar laju reaksi siswa dari 

siklus ke siklus sebesar 5%. 

 
D. Pengembangan Siklus Tindakan  

 
1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1) menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang sesuai dengan model SBEI,  

2) menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) eksperimen dan non ekspe-

rimen berbasis keterampilan proses sains, 

3) menyusun soal-soal tes formatif untuk tes penguasaan konsep laju 

reaksi siswa, 

4) menjelaskan kepada siswa karakteristik model SBEI yang akan 

dilaksanakan, 

5) membentuk kelompok kooperatif sebanyak 8 kelompok berdasar-

kan kemampuan akademik yaitu nilai uji blok sebelumnya.  Setiap 

kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang siswa yang memiliki ke-

mampuan akademik yang heterogen.   

 



b. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus.  Pelaksanaan siklus I se-

lama 6 x 45 menit.  Siklus I terdiri dari 5 kali pertemuan.  Pertemuan I 

selama 1 x 45 menit, yang digunakan untuk menyampaikan penjelasan 

tentang karakteristik model SBEI dan membagi siswa ke dalam ke-

lompok-kelompok kooperatif.  Pertemuan II selama 2 x 45 menit de-

ngan materi pembelajaran kemolaran.  Pertemuan III dan IV masing-

masing selama 1 x 45 menit, materi pembelajarannya adalah konsep 

laju reaksi.  Pada pertemuan V, dilaksanakan tes formatif I selama 1 x 

45 menit.   

 
Pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

1) Dalam fase eksplorasi, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, siswa mela-

kukan eksperimen berdasarkan tuntunan dari guru dan petunjuk 

yang terdapat di dalam LKS, 

2) Fase pengenalan konsep, yaitu siswa berdiskusi di dalam kelom-

poknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang ada di dalam LKS, menarik kesimpulan dari eksperimen dan 

guru meminta perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan 

kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan.  Dalam fase ini, guru 

mengawasi dan membimbing siswa, 

3) Fase aplikasi konsep yaitu guru memerintahkan siswa untuk me-

ngerjakan latihan soal yang diberikan guru ataupun soal-soal yang 



ada di dalam LKS dan membahasnya sebelum siklus belajar 

berakhir.   

c. Pengamatan 

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mitra mengisi lembar 

pengamatan pengelolaan pembelajaran. 

d. Refleksi 

Setelah siklus I berakhir peneliti bersama guru mitra melakukan 

refleksi mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Seba-

gai acuan dari refleksi ini adalah analisis hasil tes formatif I dan data 

observasi kinerja guru.  Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 

1) saat melakukan eksperimen, masih banyak siswa yang terlihat bi-

ngung tentang hal-hal yang harus dilakukan,   

2) masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan LKS ber-

basis KPS yang menunjukkan bahwa siswa belum terbiasa meng-

gunakan Keterampilan Proses Sains untuk membangun konsep,   

3) penguasaan konsep materi pokok laju reaksi masih rendah.  Hal ini 

terlihat dari hasil tes formatif siswa pada akhir siklus I,  

4) hanya beberapa siswa saja yang belajar tuntas, 

5) guru belum cukup baik membimbing siswa dalam fase eksplorasi, 

pengenalan dan aplikasi konsep. 

 

 

 



2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Dalam tahap ini dilakukan rencana-rencana perbaikan berdasarkan hasil 

refleksi siklus I.  Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1) memberikan penjelasan secara detail dan menyeluruh sebelum 

eksperimen dilakukan, 

2) meningkatkan kinerja guru dalam memotivasi siswa untuk belajar 

dengan cara memberikan semangat melalui nasehat-nasehat, mem-

berikan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dan contoh-contoh di 

lingkungan sekitar siswa yang berkaitan dengan materi pembel-

ajaran, serta lebih cermat dalam memperhatikan siswa ketika 

memasuki fase-fase eksplorasi, pengenalan konsep dan aplikasi 

konsep, 

3) merevisi RPP, LKS dan lembar observasi kinerja guru. 

b. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus.  Dalam pelaksanaan si-

klus II  selama 7 x 45 menit.  Siklus II terdiri dari 4 kali pertemuan.  

Pertemuan I selama 2 x 45 menit dan pertemuan II selama 1 x 45 

menit, materi pembelajarannya adalah faktor-faktor yang mempenga-

ruhi  laju reaksi.  Sebelum pelaksanaan pertemuan III terjadi perubah-

an jadwal dari sekolah.  Jadwal yang semula 1 x 45 menit sebanyak 

dua pertemuan dalam 1 minggu dan 2 x 45 menit sebanyak 1 pertemu-

an dalam 1 minggu di ubah menjadi 2 pertemuan sebanyak 2 x 45 me-

nit dalam 1 minggu.  Pertemuan III berlangsung selama 2 x 45 menit 



dengan materi pembelajaran teori tumbukan dan persamaan laju reak-

si.  Pertemuan IV berlangsung selama 2 x 45 menit dengan materi 

pembelajaran orde reaksi dan peranan katalis dalam makhluk hidup 

dan industri.    

c. Pengamatan 

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mitra mengisi lembar 

pengamatan pengelolaan pembelajaran yang telah direvisi. 

d. Refleksi 

Setelah siklus II berakhir, peneliti bersama guru mitra melakukan 

refleksi mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Sebagai acuan dari refleksi ini adalah analisis hasil tes formatif II dan 

data pengamatan pengelolaan pembelajaran.  Hasil refleksi pada siklus 

II adalah sebagai berikut: 

1) siswa dapat mengerjakan LKS berbasis KPS dengan lebih baik  di-

bandingkan dengan siklus I, siswa mulai terlatih menggunakan 

keterampilan proses sains untuk membangun konsep, 

2) penguasaan konsep materi pokok laju reaksi siswa meningkat, 

terlihat dari hasil tes formatif siswa di akhir siklus II, 

3) sebagian besar siswa tuntas belajar, 

4) guru sudah cukup baik membimbing siswa dalam fase eksplorasi, 

pengenalan konsep dan aplikasi konsep. 

 

Garis besar langkah-langkah penelitian ditunjukkan dalam Gambar 1 beri-

kut: 
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Gambar 1.  Bagan pelaksanaan penelitian (Arikunto, 2009) 

 
E. Analisis Data  

 
Analisis data yang dilakukan adalah menentukan rata-rata nilai penguasaan 

konsep pada siklus I dan II, peningkatan rata-rata nilai penguasaan konsep 

dari siklus I ke II, jumlah (persentase) siswa yang tuntas belajar pada siklus I 

dan siklus II, serta peningkatan persentase siswa yang tuntas belajar dari 

siklus I ke siklus II.   

 
Untuk mengetahui rata-rata nilai penguasaan konsep siswa tiap siklus, digu-

nakan rumus sebagai berikut: 

n

Xi
Xi


  

Keterangan:  

Xi   = rata-rata nilai penguasaan konsep siklus ke-i 

Permasalahan 
Perencanaan 
Tindakan I  

Pelaksanaan 
Tindakan I  

Refleksi I 
Pengamatan/ 
Pengumpulan data I  

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi 

Perencanaan 
Tindakan II 

Pelaksanaan 
Tindakan II  

Refleksi II 
Pengamatan/ 
Pengumpulan data II  



Xi  = jumlah nilai tes uraian siklus ke-i 

n  = jumlah siswa 

 
Persentase peningkatan rata-rata nilai penguasaan konsep siswa dihitung de-

ngan menggunakan rumus sebagai berikut: 

x100%
X

XX
%X

Ii

Iii




  

Keterangan:  

%X = persentase kenaikan penguasan konsep siswa 

iY  = rata-rata penguasaan konsep siswa siklus ke-i 

 IiX   = rata-rata penguasaan konsep siklus ke-(i-1) 

 
Persentase siswa yang memperoleh nilai ≥65 tiap siklus dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

x100%
n

R
%R i

i


  

Keterangan:  

i%R  = persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 siklus ke-

i iR  = jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 siklus ke-i   

n = jumlah siswa keseluruhan 

 
Peningkatan persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

1nCn1)(nCn %R%R%R    

 



Keterangan:  

1)(nCn%R   = peningkatan persentase siswa yang memperoleh nilai≥65 

 Cn%R   = persentase siswa yang memperoleh nilai ≥65 siklus n 

 1Cn%R   = persentase siswa yang memperoleh nilai ≥65 siklus n-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


