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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Subjek Penelitian 

 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA1 semester ganjil SMA 

Budaya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009-2010 dengan jumlah siswa 37 

orang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. 

 

B.  Data Penelitian 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

1. Data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data kinerja guru dalam mengelola 

pembelajran dan aktivitas siswa yang relevan dalam pembelajaran (on task) 

yaitu bertanya pada guru, mengerjakan LKS, memberikan pendapat, dan 

menjawab pertanyaan. 

 

2.  Data kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data keterampilan generik sains 

siswa dan penguasaan konsep siswa pada materi pokok kesetimbangan kimia 

yang diperoleh melalui tes di setiap akhir siklus. 
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C.  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada proses 

penelitian, yaitu: 

1.  Observasi 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran diperoleh dengan observasi langsung 

menggunakan lembar observasi yang diisi pada saat pembelajaran berlangsung 

oleh dua orang observer.  Data kinerja guru mengelola pembelajaran diperoleh 

dengan observasi langsung pada saat pembelajaran berlangsung yang diisi 

oleh guru mitra.  Guru mitra dan dua orang observer hanya memberi tanda cek 

list pada aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan peneliti yang melakukan 

aktivitas tersebut. 

2.  Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep materi siswa pada 

materi pokok kesetimbangan kimia.  Tes dilakukan pada setiap akhir siklus.  

Untuk keterampilan generik sains siswa pada materi pokok kesetimbangan 

kimia siswa diperoleh dari hasil tes formatif siswa yang disesuaikan dengan 

indikator kurikulum dan indikator keterampilan generik sains. 

 

D.  Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini yaitu : 

1. Melalui pembelajaran berbasis keterampilan generik sains dapat mening-

katkan 10% setiap jenis aktivitas belajar siswa pada materi pokok kesetim-

bangan kimia dari siklus ke siklus. 
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2. Melalui pembelajaran berbasis keterampilan generik sains dapat meningkatkan 

10% penguasaan konsep materi siswa pada materi pokok kesetimbangan kimia 

dari siklus ke siklus. 

3. Melalui pembelajaran berbasis keterampilan generik sains dapat meningkatkan 

10% keterampilan generik sains siswa pada materi pokok kesetimbangan 

kimia dari siklus ke siklus. 

   

E. Pengembangan Siklus Tindakan  

1. Perencanaan tindakan 

a. Menetapkan subyek penelitian. 

b. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran. 

c. Menyusun LKS eksperimen dan LKS noneksperimen. 

d. Menyusun lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

e. Menyusun soal-soal tes formatif aspek kognitif siswa dan keterampilan 

generik sains siswa. 

f. Menyusun lembar observasi kinerja guru dalam pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus, pelaksanaan siklus I selama 8 x 45 

menit dan siklus II selama 8 x 45 menit.  Tahap-tahap pelaksanaan tiap siklus 

adalah 

 

Siklus I 

Pelaksanaan siklus I terdiri dari 4 pertemuan yaitu selama 8 x 45 menit.  Tahap -

tahap pelaksanaan siklus I adalah : 
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Pertemuan I (2 x 45 menit) 

1. Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa. 

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang.  Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang heterogen.  

Kelompok ini telah ditentukan sebelumnya. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian mela-

kukan praktikum tentang reaksi bolak-balik. 

b. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS.  Guru meng-

arahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan memahami konsep 

tentang reaksi bolak-balik. 

c. Membimbing siswa menemukan konsep tentang kesetimbangan dinamis 

dengan menggunakan media animasi kimia, kemudian setiap kelompok 

ditugaskan untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di 

LKS. 

d. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini, 

kemudian guru memberi tugas berupa studi kepustakaan untuk pertemuan 

berikutnya. 
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Pertemuan II (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru memberikan analogi 

seperti perbedaan berat badan antara kedua anak yang sedang bermain jungkat-

jungkit yang dapat menyebabkan jungkat-jungkit bergerak ke atas dan ke 

bawah.  Analogi ini dapat mengarahkan mereka tentang arah pergeseran kese-

timbangan yang akan dipelajari. 

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian mela-

kukan praktikum tentang pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kese-

timbangan. 

b. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS.  Guru meng-

arahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan memahami konsep 

tentang pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. 

c. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini, 

kemudian guru memberi tugas berupa studi kepustakaan untuk pertemuan 

berikutnya. 
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Pertemuan III (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru mengingatkan kem-

bali tentang materi pada pertemuan sebelumnya tentang pengaruh konsentrasi 

terhadap pergeseran kesetimbangan.  

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membimbing siswa menemukan konsep tentang pengaruh suhu dan teka-

nan terhadap pergeseran kesetimbangan dengan menggunakan media 

animasi kimia. 

b. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian menu-

gaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di LKS. 

c. Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan mema-

hami konsep tentang pengaruh suhu dan tekanan terhadap pergeseran kese-

timbangan. 

d. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini, 

kemudian guru memberi tugas berupa studi kepustakaan untuk pertemuan 

berikutnya. 
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Pertemuan IV (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru mengingatkan kem-

bali tentang materi pada pertemuan sebelumnya. 

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian menu-

gaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di LKS. 

b. Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan mema-

hami konsep tentang pengaruh katalis terhadap pergeseran kesetimbangan. 

c. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 

5. Melakukan tes akhir siklus I. 

6. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan yang 

terjadi pada siklus I.  Sebagai acuan dari refleksi adalah hasil tes formatif 

siswa.  Dari hasil refleksi akan diketahui apakah indikator kinerja telah ter-

capai atau belum.  Apabila terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran 

yang telah berlangsung, maka akan dicari solusi untuk mengatasinya dan 

solusi dilaksanakan pada siklus berikutnya, dan apabila terdapat kelebihan 
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dalam pembelajaran yang telah berlangsung akan dipertahankan pada proses 

pembelajaran berikutnya. 

 

Siklus II 

 

Pertemuan V (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru mengingatkan kem-

bali tentang materi sebelumnya mengenai reaksi reversible. 

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian mela-

kukan praktikum tentang tetapan kesetimbangan. 

b. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS.  Guru meng-

arahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan memahami konsep 

tentang tetapan kesetimbangan. 

c. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini, 

kemudian guru memberi tugas berupa studi kepustakaan untuk pertemuan 

berikutnya.
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Pertemuan VI (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru mengingatkan kem-

bali tentang materi pada pertemuan sebelumnya tentang tetapan kesetim-

bangan. 

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian menu-

gaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di LKS. 

b. Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan mema-

hami konsep tentang hubungan nilai tetapan kesetimbangan dan hubungan 

Kp dengan Kc dari persamaan gas ideal. 

c. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini, 

kemudian guru memberi tugas berupa studi kepustakaan untuk pertemuan 

berikutnya. 

 

Pertemuan VII (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru mengingatkan kem-

bali tentang materi pada pertemuan sebelumnya tentang tetapan kesetimbangan 

dan hubungan Kp dengan Kc dari persamaan gas ideal. 
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2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian menu-

gaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di LKS. 

b. Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan mema-

hami konsep tentang meramalkan arah dan besarnya reaksi. 

c. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini, 

kemudian guru memberi tugas berupa studi kepuatakaan untuk pertemuan 

berikutnya. 

 

Pertemuan VIII (2 x 45 menit) 

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kemudian guru mengingatkan kem-

bali tentang materi pada pertemuan sebelumnya. 

2. Mengelompokkan siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 

3. Melakukan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan generik sains yaitu 

dengan cara:  

a. Membimbing siswa menemukan konsep tentang pembuatan amonia me-

nurut proses Haber-Bosch dengan menggunakan bantuan animasi kimia. 
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b. Membagikan LKS berbasis keterampilan generik sains, kemudian menu-

gaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan proses pembuatan asam 

sulfat di industri dengan proses kontak dan pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di LKS. 

c. Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan dan mema-

hami konsep tentang pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch dan 

pembuatan asam sulfat dengan proses kontak dalam industri. 

d. Melakukan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

yang dibantu oleh dua orang observer.  Pada saat yang bersamaan guru 

mitra mengisi lembar kinerja guru. 

4. Meminta siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 

5. Melakukan tes akhir siklus II 

6. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan yang 

terjadi pada siklus II.  Sebagai acuan dari refleksi adalah hasil tes formatif 

siswa.  Dari hasil refleksi akan diketahui apakah indikator kinerja telah tercapai 

atau belum dan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada selama proses 

pembelajaran berlangsung.  Refleksi yang dilakukan berupa pendekatan lebih 

lanjut terhadap siswa-siswa yang belum mencapai KKM pada pertemuan beri-

kutnya, sehingga penguasaan konsep siswa lebih meningkat dan memperoleh 

nilai yang lebih baik.  

 

3.  Observasi 

 

Dalam proses pembelajaran berbasis keterampilan generik sains dilakukan obser-

vasi terhadap empat aktivitas dan observasi terhadap ranah psikomotor siswa.  

Aktivitas belajar yang diamati yaitu mengerjakan LKS, mengajukan pertanyaan, 
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menjawab pertanyaan, dan diskusi tentang materi pelajaran.  Data observasi akti-

vitas dan data ranah psikomotor ini diambil oleh guru mitra, peneliti, dan dua 

orang observer dengan cara memberi tanda cek list pada aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa yang melakukan aktivitas tersebut dan kriteria keterampilan yang 

sesuai dengan penilaian (terlampir pada lampiran) 

 

4. Refleksi 

 

Setelah satu siklus berakhir maka dilakukan refleksi bersama guru mitra mengenai 

proses pembelajaran yang telah dilakukan.  Sebagai acuan dari refleksi ini adalah 

hasil tes penguasaan konsep siswa.  Dari hasil refleksi diketahui apakah indikator 

kinerja tercapai.  Apabila terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran yang 

telah berlangsung dicari solusi untuk mengatasinya dan dilaksanakan pada proses 

pembelajaran berikutnya.  Apabila terdapat kelebihan pada proses pembelajaran 

yang telah berlangsung akan dipertahankan pada proses pembelajaran berikutnya.  

Garis besar langkah-langkah dalam penelitian ditunjukkan dalam Gambar 1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

Gambar 1. Diagram kegiatan penelitian  

Orientasi lapangan dan kajian teori 

Perencanaan I 

Refleksi I Pelaksanaan Tindakan I 

Observasi I 

Perbaikan 

Perencanaan I 

Observasi II 

Refleksi II Pelaksanaan Tindakan II 
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F. Analisis Data 

 

1.  Data kualitatif 

Data aktivitas siswa (hasil belajar dari aspek afektif) 

 

Untuk pengambilan data aktivitas digunakan lembar observasi yang berisi empat 

aktivitas, yaitu mengerjakan LKS, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

dan memberikan pendapat.   

a. Persentase setiap jenis aktivitas dalam satu pertemuan               

100%x
N

%A i

iA
  

 Keterangan : 

 %A i  = Persentase tiap jenis aktivitas on task dalam satu pertemuaan 

 iA = Jumlah siswa yang melakukan tiap jenis aktivitas on task 

 N      = Jumlah siswa 

 

b.   Rata-rata persentase tiap jenis aktivitas on task  pada satu siklus  

       rumus: 

 n%Asi  =  
P

% Ai
 

Keterangan: 

n%Asi  =  rata-rata persentase tiap jenis aktivitas on task pada siklus ke-n. 

 Ai%      =  jumlah persentase tiap jenis aktivitas on task dalam satu siklus. 

P =  jumlah pertemuan dalam satu siklus. 
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c.   Peningkatan persentase tiap jenis aktivitas on task dari siklus ke siklus  

      rumus: 

 % A =  12 %% AsiAsi   

Keterangan: 

      % A       =   peningkatan persentase tiap jenis aktivitas on task dari siklus I ke 

siklus II 

     2%Asi    =    rata-rata persentase tiap jenis aktivitas on task pada siklus II 

      1%Asi     =    rata-rata persentase tiap jenis aktivitas on task  pada siklus I              

 

2. Data kuantitatif 

 

a.  Data penguasaan konsep 

 

Untuk menghitung rata-rata nilai penguasaan konsep pada materi pokok 

kesetimbangan kimia tiap siklus digunakan rumus: 

N

K
K

n

n


  

Keterangan: 

nK   : rata-rata nilai tes formatif setiap siklus ke-n 

 nK   : jumlah nilai tes formatif setiap siklus ke-n 

N       : jumlah siswa keseluruhan 

 

Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata nilai penguasaan konsep 

digunakan rumus: 
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100%x
K

KKn
Kn%


  

Keterangan: 

% Kn  : persentase peningkatan rata-rata nilai penguasaan konsep 

Kn  : rata-rata nilai penguasaan konsep siklus ke-n 

K   : rata-rata nilai penguasaan konsep siklus sebelumnya 

 

Untuk menghitung persentase tercapainya standar ketuntasan belajar 

digunakan rumus: 

%100% x
N

Rn
Rn


  

Keterangan: 

%Rn :  Persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 siklus ke-n, 

Rn  :  Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 siklus ke-n, 

N  :  Jumlah siswa keseluruhan 

 

 

b. Data keterampilan generik sains 

 

Untuk menghitung nilai keterampilan generik sains siswa setiap indikator 

digunakan rumus sebagai berikut: 

100x
umSkorMaksim

lehSiswaYangDiperoJumlahSkor
NilaiSiswa   

Untuk menentukan kategori keterampilan generik sains siswa menggunakan skala 

likert dengan kriteria pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.  Kriteria Keterampilan Generik Sains Siswa 

No. Nilai Siswa Kriteria Keterampilan 

1   80 Sangat Baik 

2 60 – 79 Baik 

3 40 – 59 Cukup 

4 < 40 Kurang 

 

 

Persentase kriteria setiap jenis indikator keterampilan generik sains siswa pada 

siklus ke-n dihitung dengan menggunakan rumus: 

%100x
n

Gs%



Gi

 

Keterangan:    

% Gs =   Persentase kriteria setiap jenis indikator keterampilan generik sains 

Gi  =   Jumlah siswa yang yang termasuk dalam kriteria setiap jenis indikator    

keterampilan generik sains. 

n =   Jumlah siswa yang mengikuti tes keterampilan generik sains. 

 

Untuk menghitung rata-rata nilai setiap jenis indikator KGS siswa digunakan 

rumus sebagai berikut : 

n

Pi
Pi


  

Keterangan : 

 Pi  = nilai rata-rata setiap jenis indikator KGS siklus ke-n 

Pi  = jumlah nilai keterampilan generik sains siswa siklus ke-n 
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n = jumlah siswa 

 

Peningkatan persentase setiap jenis indikator keterampilan generik sains siswa 

dari siklus ke siklus dihitung menggunakan rumus: 

          % Pi   = 12 PiPi   

Keterangan:  

% Pi    = Peningkatan persentase setiap jenis indikator keterampilan generik sains 

siswa dari siklus ke siklus. 

2Pi  = rata-rata nilai setiap jenis indikator keterampilan generik sains siswa 

pada siklus II. 

1Pi  = rata-rata nilai setiap jenis indikator keterampilan generik sains siswa 

pada siklus I. 

 


