
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA5 SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009-2010, yang berjumlah 35 siswa dengan jumlah siswa laki-

laki 15 siswa dan siswa perempuan 20 siswa.   

 

B. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus dilaksanakan sebanyak 2 

kali pertemuan.  Prosedur pelaksanaan pada penelitian ini adalah perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. 

 

1. Perencanaan  

 

Persiapan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. menyusun satuan pembelajaran berupa silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

b. menyusun media pembelajaran yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS). 

c. membentuk kelompok kooperatif berdasarkan hasil tes formatif pada bab 

sebelumnya yaitu bab Termokimia yang bersumber dari data dokumentasi 

guru mata pelajaran kimia.  Pengelompokan mengacu pada model yang 
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dikembangkan oleh Lie (2003) yaitu mengelompokkan siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil secara heterogen, setiap kelompok terdiri dari 5 

orang sehing-ga terdapat 7 kelompok. 

d. menyusun lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran, menyusun 

lembar observasi keterampilan siswa dalam menggunakan alat-alat eksperi-

men kimia, dan menyusun lembar observasi kinerja guru. 

e. menyusun soal-soal tes formatif untuk mengukur penguasaan konsep siswa. 

 

2. Pelaksanaan 

 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, pelaksanaan pada siklus I selama 4 x 45 

menit, siklus II selama 4 x 45 menit, dan siklus III selama 4 x 45 menit.  Setiap 

siklus dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. 

 

Siklus I 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengelola proses pembelajaran 

melalui pembelajaran kooperatif teknik Numbered Head Together (NHT) sub 

materi kemolaran dan konsep laju reaksi. 

 

Pertemuan I (2 x 45 menit) 

 

a. Kegiatan awal (pendahuluan), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemu-

dian guru memotivasi siswa dengan membawa larutan NaCl (garam dapur) 

dengan kepekatan berbeda, dan menanyakan kepada siswa bagaimana kepe-

katan NaCl tersebut. 
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b. Kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompokknya masing-

masing (anggota kelompok telah ditentukan), dan membagikan LKS 1 

tentang Kemolaran dan kartu bernomor, masing-masing siswa mendapat-

kan 1 LKS dan 1 kartu dengan nomor berbeda. 

2) Guru menjelaskan tentang cara kerja/jalannya percobaan, lalu memper-

silakan siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok dengan 

tertib. 

3) Mempersilakan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep kemolaran. 

4) Melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT, dimana guru me-

manggil satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari setiap kelom-

pok dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya untuk seluruh 

kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan nomor 

yang sama dapat memberi tanggapan). 

5) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan 

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok. 

c. Guru mitra melakukan observasi kinerja guru dan dua orang observer melaku-

kan observasi aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 
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Pertemuan II (2 x 45 menit) 

 

a. Kegiatan awal (pendahuluan), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemu-

dian menanyakan tentang macam-macam reaksi kimia yang sering ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kecepatan berlangsungnya reaksi 

kimia tersebut, dan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi 

sebelumnya. 

b. Kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

dengan tahapa-tahapan sebagai berikut: 

1) Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompokknya masing-

masing, dan membagikan LKS 2 tentang Konsep Laju Reaksi dan kartu 

bernomor, masing-masing siswa mendapatkan 1 LKS dan 1 kartu dengan 

nomor berbeda. 

2) Guru menjelaskan tentang cara kerja/jalannya percobaan, lalu memper-

silahkan siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok dengan 

tertib. 

3) Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep laju reaksi. 

4) Melakukan pembelajaran kooperatif teknik NHT, dimana guru memanggil 

satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari setiap kelompok 

dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya untuk seluruh kelas 

secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan nomor yang 

sama dapat memberi tanggapan). 
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5) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan 

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok. 

c.   Guru mitra melakukan observasi kinerja guru dan dua orang observer mela-

kukan observasi aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

d. Melakukan tes akhir siklus I dan tes keterampilan siswa. 

e. Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai 

kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa pengumuman  yang 

ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan untuk memotivasi siswa 

dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

f. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan yang 

terjadi pada siklus I. 

g. Rencana perbaikan siklus II sesuai dengan refleksi yang dilakukan bersama 

guru mitra pada akhir siklus I. 

 

Siklus II 

 

Pertemuan I (2 x 45 menit) 

 

a. Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

      yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I. 

b. Kegiatan awal (pendahuluan), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemu-

dian menanyakan kepada siswa mengapa serpihan kayu terbakar lebih cepat 

dari pada balok kayu? Selain itu mengapa mencuci dengan deterjen yang lebih 
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banyak membuat pakaian lebih bersih, dan mengaitkan materi yang akan dipe-

lajari dengan materi sebelumnya. 

c. Kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, dan membagikan LKS 3 tentang Faktor-Faktor yang Mem-

pengaruhi Laju Reaksi dan kartu bernomor, masing-masing siswa menda-

patkan 1 LKS dan 1 kartu dengan nomor berbeda. 

2) Guru menjelaskan tentang cara kerja/jalannya percobaan, lalu memper-

silahkan siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok secara 

tertib. 

3) Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

4) Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

5) Melakukan pembelajaran kooperatif teknik NHT, dimana guru memanggil 

satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari setiap kelompok 

dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya untuk seluruh kelas 

bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan nomor yang sama 

dapat memberi tanggapan). 

6) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan 

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok. 
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d. Guru mitra melakukan observasi kinerja guru dan dua orang observer mela-

kukan observasi aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

 

Pertemuan II (2 x 45 menit) 

 

a. Kegiatan awal (pendahuluan), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemu-

dian menanyakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang 

telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. 

b. Kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, dan membagikan LKS 4 tentang Teori Tumbukan dan kartu 

bernomor, masing-masing siswa mendapat 1 LKS dan 1 kartu dengan 

nomor berbeda. 

2) Guru memberikan penjelasan bagaimana suatu reaksi kimia dapat 

berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi, bagaimana katalisator 

dapat mempercepat laju reaksi. Reaksi berlangsung sebagai hasil tumbu-

kan antara partikel pereaksi. 

3) Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep teori tumbukan. 

4) Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang 

mengalami kesulitan. 
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5) Melakukan pembelajaran kooperatif teknik NHT, dimana guru memanggil 

satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari setiap kelompok 

dengan nomor yang sama menyampaikan jawabannya untuk seluruh kelas 

secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan nomor yang 

sama dapat memberi tanggapan). 

6) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan 

kesimpulan jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok. 

c. Guru mitra melakukan observasi kinerja guru dan dua orang observer 

melakukan observasi aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang 

telah disediakan. 

d. Melakukan tes akhir siklus II dan tes keterampilan siswa. 

e. Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai 

kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa pengumuman yang 

ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan untuk memotivasi siswa 

dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

f. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan yang 

terjadi pada siklus II. 

g. Rencana perbaikan siklus III berdasarkan refleksi yang dilakukan bersama 

guru mitra pada akhir siklus II. 

 

Siklus III 

 

Pertemuan I (2 x 45 menit) 

 

a. Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran kooperatif tipe NHT 

      yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus II. 
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b. Kegiatan awal (pendahuluan), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk me-

nyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemudian 

menanyakan tentang bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 

yang telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan mengaitkan ma-

teri yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. 

c. Kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, dan membagikan LKS 5 tentang Orde Reaksi dan kartu bernomor, 

masing-masing siswa mendapatkan 1 LKS dan 1 kartu dengan nomor 

berbeda. 

2) Guru menjelaskan seberapa besar pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap 

laju reaksi kimia. 

3) Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep orde reaksi. 

4) Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

5) Melakukan pembelajaran kooperatif teknik NHT, dimana guru memanggil 

satu nomor tertentu secara acak  dan para siswa dari setiap kelompok 

dengan nomor yang sama manyampaikan jawabannya untuk seluruh kelas 

secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan nomor  yang 

sama dapat memberi tanggapan). 

6) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan 

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok. 
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d. Guru mitra melakukan observasi kinerja guru dan dua orang observer melaku-

kan observasi aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

 

Pertemuan II (2 x 45 menit) 

 

a. Kegiatan awal (pendahuluan), yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk me-

nyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemudian 

menanyakan kepada siswa mengapa makanan yang dimakan harus dikunyah 

dan siswa diminta mengumpulkan tugas yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. 

b. Kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik NHT 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing, dan membagikan kartu bernomor, masing-masing siswa menda-

patkan 1 kartu dengan nomor berbeda. 

2) Mempersilahkan siswa untuk diskusi dengan arahan guru untuk menemu-

kan konsep penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari dan 

industri. 

3) Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

4) Melakukan pembelajaran kooperatif teknik NHT, dimana guru memanggil 

satu nomor tertentu secara acak dan para siswa dari setiap kelompok 

nomor yang sama menyampaikan hasil kerja dalam kelompoknya untuk 
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seluruh kelas secara bergiliran dengan bimbingan guru (siswa lain dengan 

nomor yang sama dapat memberi tanggapan). 

5) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan 

jawaban masing-masing siswa sebagai hasil diskusi kelompok. 

6) Guru memberikan informasi dan penjelasan mengenai penerapan pengaruh 

luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi dalam kehidupan 

sehari-hari, dan menjelaskan peranan katalis dalam industri kimia 

misalnya dalam proses Haber (pembuatan amonia). 

c. Guru mitra melakukan observasi kinerja guru dan dua orang observer 

melakukan observasi aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang 

telah disediakan. 

d. Melakukan tes akhir siklus III. 

e. Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai 

kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa pengumuman  yang 

ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan untuk memotivasi siswa 

dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

f. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan yang 

terjadi pada siklus III. 

g. Mengumpulkan dan mengelola data penelitian. 

h. Menganalisis data dan membuat kesimpulan. 
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3. 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, maka solusi untuk mengatasinya didiskusikan bersama.  Per-

baikan tindakan dilaksanakan pada proses pembelajaran berikutnya.  Apabila ter-

dapat kelebihan pada proses pembelajaran yang telah berlangsung, maka akan di-

pertahankan pada proses pembelajaran berikutnya. 
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Diagram penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram kegiatan penelitian dimodifikasi dari Dario Kemmis dan Taggart  

                 dalam Hopkins (1993) 
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C.  Data Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis sebagai berikut: 

 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data aktivitas siswa yang relevan 

dalam pembelajaran (on task), data keterampilan siswa dalam melakukan 

eksperimen, dan data kinerja guru selama pembelajaran kooperatif. 

 

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa data penguasaan konsep siswa pada materi pokok laju 

reaksi. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Teknik Observasi 

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data kinerja guru, data akti-

vitas on task, dan data keterampilan siswa dalam melakukan eksperimen 

dengan menggunakan lembar observasi.  Aktivitas kinerja guru akan diamati 

oleh guru mitra selama proses pembelajaran berlangsung, aktivitas on task 

akan diamati oleh dua orang observer selama proses pembelajaran 

berlangsung. dan keterampilan siswa dalam melakukan eksperimen akan 

diamati oleh peneliti, guru mitra, dan dua orang observer di luar jam 

pelajaran. 
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2)   Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data penguasaan konsep kimia siswa.  

Tes dilakukan sebanyak tiga kali pada setiap akhir siklus.  Pada akhir siklus 

hasil tes seluruh siswa direrata, kemudian dibandingkan dengan rerata hasil tes 

pada siklus berikutnya. 

 

E.  Teknik Analisis Data 

 

1. Data kualitatif 

 

a.  Data nilai aktivitas on task siswa 

 

 

Data aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran (on task) diperoleh dari 

lembar observasi yang berisi empat aktivitas on task, yaitu menjawab pertanyaan, 

mengajukan pertanyaan, aktif dalam diskusi, dan memberi pendapat. 

 

Persentase setiap jenis aktivitas on task setiap pertemuan dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

%100% x
N

Ai
Ai


  

Keterangan :        % Ai   =   Persentase setiap jenis aktivitas on task setiap 

pertemuaan. 

  ∑ Ain  =   Jumlah siswa yang melakukan setiap jenis 

aktivitas on task setiap pertemuan 

    N    =  Jumlah siswa yang hadir 
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Persentase setiap jenis aktivitas on task pada satu siklus dihitung dengan rumus: 

 
S

Ai


%
%Asi  

Keterangan: 

%Asi        = Persentase setiap jenis aktivitas on task dalam satu siklus. 

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

S = jumlah pertemuan dalam satu siklus. 

Peningkatan persentase setiap jenis aktivitas dari siklus ke siklus dihitung 

menggunakan rumus : 

    
1%%%  nn AsAsA   

Keterangan :  

     % A = peningkatan persentase 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 n-1. 

 

a. Data nilai keterampilan 

 

Pengukuran keterampilan siswa menggunakan penskoran sesuai dengan kriteria 

aspek keterampilan yang dinilai.  Lembar observasi keterampilan siswa yang telah 

diisi dikuantitaskan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. 

Untuk menghitung nilai keterampilan siswa dalam melakukan eksperimen 

digunakan rumus: 

   Nilai =   
maksimalskor

didapatyangbutirskorjumlah
  x   100 
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Nilai maksimal penilaian keterampilan pada penelitian ini adalah 100. Selanjutnya 

nilai keterampilan ditafsirkan ke kategori keterampilan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Nilai batas bawah pada kriteria sangat terampil adalah 0,8 X 100 = 80 dan 

nilai batas atas adalah 100. 

b. Nilai batas bawah pada kriteria cukup terampil adalah 0,6 X 100 = 60 dan 

nilai batas atas adalah 79. 

c. Nilai batas bawah pada kriteria kurang terampil adalah 0,4 X 100 = 40 dan 

nilai batas atas adalah 59. 

d. Nilai kurang dari 40 termasuk ke dalam kriteria tidak terampil. 

Tabel 2. Kategorisasi keterampilan siswa 

No. Nilai Siswa Kriteria Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

≥ 80 

60 – 79 

40 – 59 

< 40 

Sangat terampil 

Cukup terampil 

Kurang terampil 

Tidak terampil 

   (Anonim, 2003) 

Untuk menghitung rata-rata nilai keterampilan siswa dalam melakukan 

eksperimen digunakan rumus: 

  
N

Pn
Pn


  

Keterangan: 

Pn  = Rata-rata nilai keterampilan siswa siklus ke-n 

Pn   = Jumlah nilai keterampilan siswa siklus ke-n 
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     N     = Jumlah siswa 

Untuk menghitung persentase peningkatan nilai keterampilan siswa dalam 

melakukan eksperimen digunakan rumus: 

1

1%





n

nn
n

P

PP
P  x 100% 

Keterangan:  

nP%  = persentase peningkatan nilai keterampilan siswa 

nP    = rata-rata nilai keterampilan siswa siklus ke-n 

1nP   = rata-rata nilai keterampilan siswa siklus n-1 

Rumus untuk mencari persentase kriteria keterampilan siswa dalam melakukan 

eksperimen digunakan rumus: 

 100%x
n

Pi
%Pi


     

  Keterangan :   

  %Pi  = persentase kriteria keterampilan golongan i  

  Pi  = jumlah siswa yang termasuk ke dalam kriteria keterampilan      

golongan i 

   n  = jumlah siswa keseluruhan 
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2.  Data kuantitatif 

 

Data kuantitatif merupakan data penguasan konsep siswa.  Analisis data 

penguasaan konsep siswa dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata 

Penguasaan konsep siswa setiap siklus dengan menggunakan rumus: 

N

X
X n

n


   (Sudjana, 1996) 

Keterangan :   X n    =  Nilai rata-rata hasil tes pada siklus ke-n 

∑ Xn   =  Jumlah nilai tes pada siklus ke-n 

N      =  Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar 

Persentase peningkatan penguasan konsep siswa dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

%100%
1

1 x
X

XX
X

n

nn




  

Keterangan :  X%   =  Persentase peningkatan penguasaan konsep siswa 

                             
nX   = Rata-rata penguasaan konsep siswa  siklus ke n 

                           
1nX   = Rata-rata penguasaan konsep siswa siklus n-1 

 

Persentase tercapainya standar ketuntasan dapat dihitung dengan rumus: 

   100%x
n

ΣSk
% Sk   

  Keterangan:  %Sk   =  Persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 65         

                                       siklus ke-n 

                      Sk   =  Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 siklus ke-n 

                           n   = jumlah siswa keseluruhan. 
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F.  Penghargaan Kelompok 

 

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 1 berikut:  

 

Tabel 3. 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) 

 

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

KelompokAnggotaSetiapPeningkaPoinJumlah tan
 

Keterangan : Nk = Nilai kelompok 
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Kelompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

berhak mendapatkan penghargaan berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 4.  Kriteria penghargaan kelompok 

Kriteria Predikat kelompok 

5 ≤ Nk < 15 Tim cukup bagus 

15 ≤ Nk < 25 Tim bagus 

25 ≤ Nk ≤ 30 Tim sangat bagus 

 

 

G.  Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja penelitian ini adalah: 

1. Adanya peningkatan persentase setiap jenis aktivitas on task siswa pada materi 

pokok laju reaksi dari siklus ke siklus. 

2. Adanya peningkatan persentase keterampilan siswa dalam melakukan 

eksperimen kimia pada materi pokok laju reaksi dari siklus I ke siklus II.  

3. Adanya peningkatan persentase rata-rata penguasaan konsep laju reaksi siswa 

dari siklus ke siklus. 

4. Adanya ketuntasan belajar siswa pada materi pokok laju reaksi hingga 

mencapai 80%.  

 

 


