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III. METODE P ENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X5 SMA N 6 Bandar Lampung TP 2010-

2011 dengan jumlah siswa 32 orang yang terdiri dari 26 siswa perempuan dan 6

siswa laki-laki. Dan nilai yang KKM ( Kriteria Ketuntasan  Minimal ) yang dite-

tapkan oleh sekolah untuk tahun pelajaran 2010 – 2011 adalah 70

B. Data Penelitian

1. Jenis Data

Data penelitian ini berupa data kuantitatif yang dikelompokkan menjadi dua,

yaitu:

a. Data  pengamatan terhadap hasil observasi aktivitas siswa selama proses

pembelajaran setiap pertemuan. Aktivitas yang diamati adalah aktivitas on

task siswa, yaitu aktif bertanya kepada guru , aktif dalam diskusi kelompok,

aktif menjawab pertanyaan dari guru,  dan aktif mengerjakan LKS.

b. Data hasil tes penguasaan konsep yang dilakukan pada setiap akhir siklus

berdasarkan indikator yang harus dicapai.



2

2. Teknik  Pengumpulan  Data

a. Teknik Observasi adalah Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data

pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivititas siswa selama ke-

giatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode pembela-

jaran TPS.

b.Teknik tes adalah Teknik yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pe-

nguasaan konsep siswa pada materi Hidrokarbon.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa dalam proses pembela-

jaran yang diisi oleh guru mitra, dan dua observer setiap pembelajaran di

kelas. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang dipe-

roleh dengan cara menggunakan lembar observasi yang diisi menggunakan

check list ( √ ) pada berbagai aktivitas siswa yang relevan (on task) dilaku-

k an oleh peneliti, guru mitra dan observer.

Aktivitas belajar siswa yang diamati selama proses pembelajaran adalah

memperhatikan penjelasan guru, bertanya kepada guru, dalam satu

kelompok :

siswa saling bekerja sama dalam mengerjakan lembar kerja kelompok,mem-

perhatikan penjelasan teman dalam kelompok, mencatat hasil kelompok,

bertanya atau menanggapi teman yang mempresentasikan hasil kelompok

dan berkomunikasi dengan pasangan.  Kinerja guru dalam mengajar

diperoleh  dengan menggunakan lembar observasi yang diisi oleh guru
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mitra. lembar obervasi kinerja guru dan aktivitas siswa, terlampir dalam

lampiran 4 halaman 125 .

2. Lembar tes tertulis berupa pemahaman konsep materi siswa (kognitif) yang

diperoleh  dengan tes.  Tes dilakukan pada setiap akhir siklus.  Tes dilaku-

kan sebanyak tiga kali yaitu tes akhir siklus I, II dan III .  Jenis tes adalah

soal esai yang berisi 4 butir soal essay pada tes siklus I, 4 butir soal essay

pada tes siklus II,  dan 2 butir soal essay pada tes siklus III yang digunakan

untuk mengukur penguasaan konsep.  Lembar tes tertulis terlampir dalam

lampiran 6 halaman 155.

D. Pengembangan  Siklus  Tindakan

SIKLUS I

1. Perencanaan Tindakan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai

berikut:

a. Menyusun perangkat pembelajaran, seperti silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembalajaran (RPP).

b. Menyusun dan menyiapkan media pembelajaran, yaitu Lembar Kerja

Siswa (LKS), alat dan bahan untuk praktikum, dan molymood.

c. Menyusun lembar kinerja guru dan aktivitas siswa.

d. Menyusun tes formatif, kisi-kisi tes formatif, dan kunci jawaban tes

formatif untuk tes penguasaan konsep.

e. Membentuk kelompok kooperatif sebanyak 8 kelompok, dimana setiap

kelompok terdiri dari 4 orang siswa dan menentukan pasangan dari tiap
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siswa dalam kelompok kooperatif tersebut.  Pengelompokan dilakukan

secara heterogen dengan kemampuan akademik berbeda.  Pembagian

didasarkan pada nilai ujian semester sebelumnya.  Data nama kelompok

dan pasangan terlampir pada lampiran 7 halaman 167.

Pembagian kelompok:

Kelompok 1    kelompok 2   kelompok 3    kelompok 4     kelompok 5

O O O         O         O         O         O O         O         O
O           O      O         O         O         O         O         O O         O

Kelompok 6    kelompok 7   kelompok 8

O           O O O         O        O
O           O      O O         O        O

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan siklus I terdiri dari 3 pertemuan yaitu selama 6 x 45 menit. .

Pertemuan pertama menyampaikan submateri mengidentifikasi unsur C dan

H dalam senyawa karbon dengan melakukan percobaan dengan alokasi waktu

2 x 45 menit . Pertemuan kedua mendeskripsikan kekhasan atom karbon

dalam senyawa karbon dan Atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier,

dan atom C kuartener, dengan alokasi waktu 2 x 45, pertemuan ketiga

menyampaikan submateri mengelompokkan senyawa hidrokarbon

berdasarkan kejenuhan ikatannya dan bentuk rantainya dengan alokasi waktu

2 x 45 menit.

2.1 Pertemuan I (2 x 45 menit)

a. Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa:
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Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memoti-

vasi siswa dengan memberikan pertanyaan pernahkah kalian membakar

gula hingga hangus dan perubahan apa yang terjadi ?

b. Fase 2, menyajikan informasi:

Guru memberikan pengantar materi yang akan dipelajari.

c. Fase 3, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar :

Guru mengkordinasikan siswa untuk duduk dalam kelompoknya dan mem-

bagikan LKS 1 tentang mengidentifikasi unsur C dan H dalam senyawa

karbon  melalui percobaan.

d. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar:

1) Guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan mengidentifi-

kasi unsur C dan H dalam senyawa karbon.

2) Siswa mengamati hasil praktikum yang telah dilakukan

3)  Menugaskan  siswa mengerjakan LKS secara Individu dan membim-

bing siswa yang mengalami kesulitan (tahap think).

4)  Memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan LKS bersama

pasangannya dan guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi

(tahap pair).

5)  Guru memberikan waktu kepada siswa mendiskusikan LKS bersama

kelompok berempat dan guru meminta salah satu kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (tahap share ).

6) Guru membimbing siswa yang melakukan persentasi dan memberikan

kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai pendapat yang

berbeda dengan kelompok yang sedang persentasi serta guru mem-
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perbaiki jawaban siswa dengan mengatur kata- kata pada hasil persen-

tasi yang mudah dipahami oleh semua siswa.

e. Fase 5, evaluasi:

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran bahwa

unsur karbon (C) dapat di identifikasi melalui mengeruhnya air kapur

(Ca(OH) 2). Kekeruhan terjadi karena Ca(OH)2 bereaksi dengan dengan

gas CO2 yang berasal dari hasil pembakaran sampel. Gas CO2 tersebut

mengandung unsur C, dan unsur hidrogen (H) dapat di identifikasi

melalui kertas kobalt biru yang dicelupkan pada embun dalam dinding

tabung reaksi. Perubahan kertas kobalt biru menjadi kertas kobalt merah

muda menunjukkan adanya air (H2O), Air mengandung unsur hidrogen

(H).

2) Guru memberi penguatan dari apa yang telah di diskusikan oleh siswa.

3) Guru meminta siswa mengerjakan soal latihan.

4) Guru meminta siswa mengumpulkan LKS.

f. Fase 6, memberikan penghargaan:

1)  Guru memberikan pujian kepada siswa yang mengerjakan latihan

dengan benar ke depan kelas.

2.2 Pertemuan II (2 x 45 menit)

a. Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa:

1) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan atau ingatan

dengan mengingatkan siswa kembali pada materi ikatan kimia tentang

ikatan kovalen baik ikatan kovalen tunggal maupun rangkap.
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2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan me-

motivasi siswa dengan memberikan pertanyaan tentang hubungan

antara kofigurasi elektron,golongan dan periode dengan kekhasan atom

karbon .

b. Fase 2, manyajikan informasi:

Guru memberikan pengantar materi yang akan dipelajari.

c. Fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar :

Guru mengkordinasikan siswa untuk duduk dalam kelompoknya

(pasangan dan anggota kelompok yang telah ditentukan) dan Guru mem-

bagikan LKS 2 tentang kekhasan atom karbon dan membedakan atom C

primer, sekunder, tersier dan kuarterner.

d. Fase 4, membantu dan membimbing siswa melakukan kerja kelompok

dalam belajar :

1) Guru membimbing siswa dalam kelompok-kelompok belajar pada saat

mengerjakan LKS 2

2) Menugaskan siswa mengerjakan LKS 2 secara Individu dan membim-

bing siswa yang mengalami kesulitan. (tahap think).

3) Mmberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi dengan pasangannya dan

guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi. (tahap pair).

4) Siswa mendiskusikan LKS bersama kelompok berempat (tahap share

kelompok berempat).

5)  Guru memberikan waktu kepada siswa mendiskusikan LKS bersama

kelompok berempat dan guru meminta salah satu kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (tahap share ).
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6) Guru membimbing siswa yang melakukan persentasi dan memberikan

kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai pendapat yang

berbeda dengan kelompok yang sedang persentasi serta guru mem-

perbaiki jawaban siswa dengan mengatur kata- kata pada hasil persen-

tasi yang mudah dipahami oleh semua siswa.

d. Fase 5, evaluasi:

1) Guru membimbing siswa  menyimpulkan hasil dari pembelajaran

bahwa kekhasan atom karbon di lihat berdasarkan konfigurasi karbon

memiliki 2 elektron pada kulit pertama dan 4 elektron pada kulit ke dua

yang menandakan jumlah elektron valensinya. Untuk mencapai

kestabilan karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain

dan sesuai dengan nomor periodenya,karbon mempunyai jari-jari

atomyang relatif lebih kecil sehingga ikatan kovalen yang dibentuk

karbon relatif kuat dan karbon dapat membentuk ikatan rangkap dua

dan tiga.

2)  Guru memberi penguatan dari apa yang telah di diskusikan oleh siswa.

3) Guru meminta siswa mengerjakan soal latihan.

4) Guru meminta siswa mengumpulkan LKS.

f.  Fase 6, Memberikan penghargaan:

1)  Guru memberikan pujian kepada siswa yang mengerjakan latihan

dengan benar ke depan kelas.

2.3 Pertemuan III (2 x 45 menit)

a. Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa:
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1) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyan atau ingatan

tentang kekhasan atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen

dan membentuk rantai dengan atom lain.

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan me-

motivasi siswa dengan memberikan pertanyaan tentang hubungan

antara ikatan kovalen tunggal maupun rangkap dengan pengelompok-

kan senyawa hidrokarbon berdasarkan tingkat kejenuhannya dan bentuk

rantainya.

b. Fase 2, menyajikan informasi:

1) Guru memberikan pengantar materi yang akan dipelajari.

c. Fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar :

1)  Guru mengatur siswa duduk dalam kelompoknya ( pasangan dan ang-

gota kelompok yang telah ditentukan) dan guru membagikan LKS 3

tentang penggolongan senyawa hidrokarbon.

d. Fase 4, membantu dan membimbing siswa melakukan kerja kelompok

dalam belajar :

1) Guru membimbing siswa dalam kelompok-kelompok belajar pada saat

mengerjakan LKS 3

2)  Menugaskan siswa mengerjakan LKS 3 secara Individu dan membim-

bing siswa yang mengalami kesulitan. (tahap think).

3)  Mmberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi dengan pasangannya dan

guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi. (tahap pair).

4)  Guru memberikan waktu kepada siswa mendiskusikan LKS bersama

kelompok berempat dan Guru meminta salah satu kelompok untuk
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mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas (tahap share ).

5) Guru membimbing siswa yang melakukan persentasi dan memberikan

kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai pendapat yang

berbeda dengan kelompok yang sedang persentasi serta guru mem-

perbaiki jawaban siswa dengan mengatur kata- kata pada hasil persen-

tasi yang mudah dipahami oleh semua siswa.

d. Fase 5, evaluasi:

1) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan bahwa atom

C primer adalah atom C yang hanya mengikat 1 atom C saja, atom C

sekunder adalah atom C yang mengikat 2 aton C, atom C tersier

adalah atom C yang mengikat 3 atom C, dan atom C kuartener adalah

atom C yang mengikat 4 atom C lain.

2) Guru memberi penguatan atas kesimpulan yang diambil siswa.

3) Guru meminta siswa mengerjakan soal latihan.

4) Guru meminta siswa mengumpulkan LKS dan mempelajari materi

selanjutnya.

e. Fase 6, memberikan penghargaan:

Menghitung skor kelompok  untuk memberikan penghargaan  kelompok,

dan memberikan penghargaan kepada kelompok siswa yang berhasil men-

dapat predikat kelompok sangat bagus yang dilakukan dalam bentuk peng-

umuman lisan di depan kelas dan memberikan hadiah.

2.4 Pertemuan IV (2 x 30 menit)

Pelaksanaan test siklus I pada jam tambahan sepulang sekolah  dan bukan

pada jam pelajaran.
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3. Observasi.

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan observasi aktivitas siswa

yang dibantu oleh dua orang observer dan pada saat yang bersamaan dilaku-

kan observasi kinerja guru oleh guru mitra.

4. Refleksi.

Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan pada

siklus I. Sebagai acuan refleksi adalah hasil observasi aktivitas dan tes siklus

siswa.  Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran kooperatif tipe

TPS yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I.

(2) Siklus II

1. Perencanaan Tindakan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai

berikut:

a. Guru lebih mempersiapkan diri dengan belajar lebih giat lagi agar lebih

menguasai materi yang baru pada pertemuan berikutnya.

b. Menyusun perangkat pembelajaran, seperti silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembalajaran (RPP).

b. Menyusun dan menyiapkan media pembelajaran, yaitu Lembar Kerja

Siswa (LKS) yang telah di revisi dengan mengubah kata-kata dalam LKS

agar lebih mudah dipahami oeh siswa, dan molymood sebagai alat peraga

pada sub materi tata nama dan keisomeran senyawa hidrokarbon.

c. Menyusun lembar kinerja guru dan aktifitas siswa.
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d. Menyusun test formatif yang telah di revisi berdasarkan hasil refleksi pada

siklus I, kisi-kisi test formatif, dan kunci jawaban test formatif untuk test

penguasaan konsep

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan siklus II terdiri dari 2 pertemuan yaitu selama 4 x 45 menit.

Pertemuan pertama menyampaikan submateri menuliskan nama dan struktur

dari senyawa alkana,alkena dan alkuna.  Pertemuan kedua Menjelaskan

pengertian isomer,  Menentukan  isomer   kerangka  pada  senyawa alkana,

Menentukan  isomer  kerangka  pada  senyawa alkena, Menentukan  isomer

posisi  pada senyawa alkena,  Menentukan  isomer  geometri  pada senyawa

alkena,  Menentukan  isomer  kerangka  pada  senyawa  alkuna,  Menentukan

isomer  posisi  pada senyawa alkuna dengan alokasi waktu 2 x 45 menit.

2.1 Pertemuan I (2 x 45 menit)

a. Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa:

1) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan atau

ingatan dengan cara mengingatkan kembali materi penggolongan

hidrokarbon.

2)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan

memotivasi siswa dengan cara memberikan pertanyaan seperti : Apa

hubungannya penggolongan hidrokarbon dengan senyawa alkana,

alkena dan alkuna ?

b. Fase 2, menyajikan informasi:

Guru memberikan pengantar materi yang akan dipelajari dengan mem-

berikan contoh – contoh dari senyawa alkana,alkena dan alkuna.

c. Fase 3, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar :
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Guru mengkordinasikan siswa untuk duduk dalam kelompoknya dan mem-

bagikan LKS 4 tentang menuliskan nama dan struktur dari senyawa

alkana,alkena dan alkuna.

d. Fase 4, membantu dan membimbing siswa kerja kelompok dalam belajar.

1) Guru membimbing siswa  dalam kelompok – kelompok belajar pada

saat mengerjakan LKS 4

2)  Menugaskan  siswa mengerjakan LKS 4 secara Individu dan

membimbing siswa yang mengalami kesulitan ( think).

3)  Memberikan waktu kapada siswa untuk mendiskusikan LKS 4

bersama pasangannya dan guru mengawasi siswa yang sedang

berdiskusi (tahap pair).

4)  Guru memberikan waktu kepada siswa mendiskusikan LKS bersama

kelompok berempat dan Guru meminta salah satu kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas (tahap share ).

5) Guru membimbing siswa yang melakukan persentasi dan memberikan

kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai pendapat yang

berbeda dengan kelompok yang sedang persentasi serta guru mem-

perbaiki jawaban siswa dengan mengatur kata- kata pada hasil persen-

tasi yang mudah dipahami oleh semua siswa.

e. Fase 5, evaluasi:

1) Guru membimbing siswa  menyimpulkan hasil dari pembelajaran

bahwa Penamaan alkana,alkena dan alkuna di dasarkan pada aturan

IUPAC.

2) Guru memberi penguatan dari apa yang telah di diskusikan oleh siswa.
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3) Guru meminta siswa mengerjakan soal latihan.

4) Guru meminta siswa  mengumpulkan LKS.

f. Fase 6, memberikan penghargaan:

1)  Guru memberikan pujian kepada siswa yang mengerjakan latihan

dengan benar ke depan kelas.

2.2 Pertemuan II (2 x 45 menit)

a. Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa:

1) Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan atau ingatan

dengan  mengingatkan siswa  kembali pada materi tata nama senyawa

alkana,alkena dan alkuna.

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan me-

motivasi siswa dengan memberikan pertanyaan tentang hubungan

antara tata nama senyawa alkana,alkena dan alkuna dengan keisomeran

dari senyawa alkana,alkena dan alkuna.

b. Fase 2, manyajikan informasi:

1) Guru memberikan pengantar materi yang akan dipelajari dengan cara

memberikan contoh – contoh dari senyawa alkana,alkena dan alkuna

yang memiliki keisomeran.

c. Fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar :

1) Guru mengkordinasikan siswa untuk duduk dalam kelompoknya

(pasangan dan anggota kelompok yang telah ditentukan) dan Guru

membagikan LKS 5 tentang keisomeran senyawa alkana,alkena dan

alkuna.
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d. Fase 4, membantu dan membimbing siswa melakukan kerja kelompok

dalam belajar :

1) Guru membimbing siswa dalam kelompok-kelompok belajar pada saat

mengerjakan LKS 5 keisomeran senyawa  alkana, alkena dan alkuna.

2)  Menugaskan siswa mengerjakan LKS 5 secara Individu dan membim-

bing siswa yang mengalami kesulitan. (tahap think).

3)  Mmberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi dengan pasangannya dan

guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi. (tahap pair).

4)  Guru memberikan waktu kepada siswa mendiskusikan LKS bersama

kelompok berempat dan Guru meminta salah satu kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas (tahap share ).

5) Guru membimbing siswa yang melakukan persentasi dan memberikan

kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai pendapat yang

berbeda dengan kelompok yang sedang persentasi serta guru mem-

perbaiki jawaban siswa dengan mengatur kata- kata pada hasil persen-

tasi yang mudah dipahami oleh semua siswa.

e. Fase 5, evaluasi:

1) Guru membimbing siswa  menyimpulkan hasil dari pembelajaran

bahwa senyawa alkana mempunyai isomer kerangka,senyawa alkena

memnpunyai isomer kerangka,isomer posisi, dan isomer geometri

sedangkan senyawa alkuna mempunyai isomer kerangka dan isomer

posisi.

2)  Guru memberi penguatan dari apa yang telah di diskusikan oleh siswa.

3) Guru meminta siswa mengerjakan soal latihan.
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4) Guru meminta siswa mengumpulkan LKS.

f.  Fase 6, Memberikan penghargaan:

1)  Guru memberikan pujian kepada siswa yang mengerjakan latihan

dengan benar ke depan kelas.

2.3 Pertemuan III  (2 x 30 menit)

Pelaksanaan test siklus II  pada jam tambahan sepulang sekolah  dan bukan

pada jam pelajaran.

3. Observasi.

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan observasi aktivitas

siswa yang dibantu oleh dua orang observer dan pada saat yang bersamaan

dilakukan observasi kinerja guru oleh guru mitra.

4. Refleksi.

Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan pada

siklus II. Sebagai acuan refleksi adalah hasil observasi aktivitas dan tes siklus

siswa.  Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran kooperatif tipe

TPS yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus II.

(3) Siklus III

Pelaksanaan siklus III terdiri dari 1 pertemuan yaitu selama 2 x 45 menit.

Pelaksanaan siklus III sama dengan pelaksanaan pada siklus I dan II, hanya

saja pembelajaran pada siklus III berdasarkan perbaikan pada siklus I dan II.
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Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini mengikuti model

yang dikembangkan oleh Mc.Taggart (Yuliati: 2006) yang terdiri dari beberapa

tahap dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Rencana Awal

Refleksi

Tindakan/ Observasi

Rencana yang direvisi

Refleksi

Tindakan/ Observasi

Rencana yang direvisi

Refleksi

Tindakan/ Observasi

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Model Mc. Taggart
(dalam Yulianti, 2006)

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah

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

ke siklus sebesar ≥ 5%.

2. Adanya persentase peningkatan  penguasaan konsep siswa pada materi pokok

hidrokarbon dari siklus ke siklus sebesar ≥ 5%.
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3. Adanya peningkatan  jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 dari siklus ke

siklus sebesar ≥ 5%.

F. Teknik Analisis Data

1. Data Kualitatif

a. Persentase setiap jenis aktivitas

Aktivitas yang diamati adalah aktivitas on task siswa, yaitu aktif

menjawab pertanyaan dari guru, aktif bertanya kepada guru, aktif dalam

diskusi kelompok, dan aktif mengerjakan LKS.  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
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%An = jumlah persentase setiap jenis aktivitas on task setiap siklus

S            = jumlah pertemuan dalam satu siklus

c. Peningkatan persentase aktivitas dari siklus ke siklus dihitung

menggunakan rumus :

% A = 1-nn %As%As 

Keterangan :

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

siklus

n%As = Persentase aktivitas on task pada siklus ke-n.

1-n%As = Persentase aktivitas on task pada siklus ke-(n−1)

2.  Data Kuantitatif

a.  Rata-rata penguasaan konsep siswa 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 setiap siklus ke-n

N      = jumlah siswa yang mengikuti tes penguasaan konsep

b.  Persentase peningkatan penguasaan konsep siswa

100%x
n1Y

1nY2nY
%Yn




Keterangan:

%Yn   =  persentase peningkatan penguasaan konsep siswa
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Yn 2 =   rata-rata penguasan konsep siswa pada siklus ke-2

Yn 1 =   rata-rata penguasan konsep siswa pada siklus ke-1

a. Persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 pada setiap siklus

n

Sk
%Sk


 x100%

Keterangan:

%Sk = Persentase jumlah siswa yang memperoleh ≥ 70 siklus ke-n

∑Sk = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus ke-n

n = Jumlah siswa keseluruhan

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin peningkatan kelompok.  Ke-

lompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan ber-

hak mendapatkan penghargaan. Cara pemberian skor perkembangan individu

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Cara perhitungan skor perkembangan individu

Skor Kuis Terakhir Poin Peningkatan Individu

>10 poin di bawah skor dasar 0

1-10 poin di bawah skor dasar 10

0-10 poin di atas skor dasar 20

>10 poin di atas skor awal 30

Nilai sempurna(tidak berdasarkan skor awal) 30

(menurut Slavin dalam Trianto, 2007)
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Skor awal adalah skor yang diperoleh sebelum kuis/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 =
KelompokAnggotaBanyaknya

KelompokAnggotaSetiapnPeningkataPoinJumlah

Keterangan : Nk = Nilai kelompok

Kelompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

berhak mendapatkan penghargaan berdasarkan tabel 3 berikut:

Tabel 3.  Kriteria penghargaan kelompok

Kriteria Predikat kelompok

5 ≤ Nk < 15 Tim cukup bagus

15 ≤ Nk < 25 Tim bagus

25 ≤ Nk ≤ 30 Tim sangat bagus

(menurut Ibrahim, dkk dalam Trianto 2007)


